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 5 من یارباب دو چهره 

 
 من یارباب دو چهره 

 یباسمه تعال
 

حسااابی تسااته بودم تازه از دان ااگاه اومده بودم فقم درا میاردم بابا دیر بیاد 
اصااح حوصااله حرفای تاراری ااو نداشااتو رفتو توی اتاق مقاعمو در اوردم 

ساله از مرگ مادرم نیگذره دلو صادلی یک  براش تاگ می ه،بابام  انداتتو رو 
اساارار زیادی داره که من هرچه زودترازدواک کاو که برم ساار تونه زندلی ولی 
من نمیخوام.صدار باز شدن در اومد مطمئاا بابا بود رفتو پی وازش حالش بعد 
سحم کردم  شت. شقانه مامانمو دوس دا شده بود،را بود بعد مرگ مامانو معتاد 

الت بده ایاقدر؟؟؟_صاا ت تروتمیز بشوش فقم ساارشااو تاون داد کفتو:چرا ح
پساار ارباب میخواد بیاد تاسااتگاریت.با این حرفش دنیام نابورش شااد همین 
ارباب بود که بارث مرگ مادرم شااد بارث معتاد شاادن پدرم بعد مرگ مادرم 

 شد،حالو بد شد رفتو تو اتاق و به بدبختیام فار کردم
سابی نداریو هشی ه به دتت ست ح سودیو می ه تونه زندلی در رای پولدار ح

هیچوقت به تودم نمیرساایدم چون پول ااو نداشااتو با همین افاارم به تواب 
 رفتو...

با صدای آالرام لوشی از تواب بیدار شدم یه مانتو و شلوار م ای پوشیدم با  
یه مقاعه م ااای کیفمو برداشااتمو از تونه زدم بیرون اصااح حوصااله هیچایو 

 می دم که ............ نداشتو داشتو از تیابون رد
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 _مسیت_
حسابی رص انی بودم که نفهمیدم چی د زدم زیر یای با رجله از ماشین پیاده 
شدم یه دتتر جوون و زی ا زیر ماشیاو بود با رجله بلادش کردم لذاشتمش تو 
ماشااین به نزدیک ترین بیمارسااتان رسااوندنش نمیدونو چرا این دتتره به دلو 

اتاق رمل یک سارتی در مدر اتاق رمل بودم که تلفاو  ن سته بود دکترا بردنش
زنااگ تااورد ،باارش داشاااتااو_الااو؟_ساااحم مسااایاات_ساااحم ارباااب 
نه تودمو  که؟_ ته  یادت نرف گاری ام ااای رو  تاساات جایی؟ ید_ک مای بفر

 میرسونو_توبه پس تداحافظ_فعح ارباب.
ارباب همون پدرم از بچگی رادت داشااتو بهش بگو ارباب مادری نداشااتو 

ستگاری یه دتتری که ولی ارب اب برام بهترین کس بوده ام ی باید میرفت تا
قرار بود بردم ب ه تا زنو یه بارم ندیدمش ولی مهو نیس تو افاار تودم بودم که 
حالش چطوره  یدم: مد بیرون رفاو طرفش پرسااا مل او تاق ر دکتر از ا
ناراحتی قل ی هو  مل از دسااات داده و  کا حافظش رو  به ولی  دکتر؟_تو

اونو دکتر.سرشوتاون دادو رفت.با من چه اون دتترچ ه تا همیاجاهو داره_مم
 اوردمش بسه

سااوار ماشااین شاادم رفتو طر  تونه ارباب حسااابی نگران بود رفتو طرف ااو 
لفتو:م ااالی پیش اومده ارباب؟_اون دتتر ناپدید شااده،هیچای ازش ت ر 
یه  قم  ف نه  ین؟_ تی ازش دار یو؟_م اااخصاااا ا ک اار  چ نداره االن 

ش.راس رو ن ااونو داد. قیافش برام تیلی اشاااا بود هرچی فار راس_ب یام
 کردم یادم نیومد راس رو دادم ارباب و لفتو:پیداش میااو مطمئن باشید. 
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 از تونه زدم بیرون
 #پارت_دوم

قیافه دتتره بیش از حد برام اشاااا بود هرچی فار کردم یادم نیومد کیه،سااوار 
رفتو،این دتتره هو برای من ماشااین شااددمو با سااررت به طر  بیمارسااتان 

دردسار شاده،تو راه بودم که تلفو زنگ  تورد از بیمارساتان بودن جواب ندادم  
پامو بی تر روی پدال ف ار میدادم ...رسیدم به بیمارستان از ماشین پیاده شدم 
وارد بیمارسااتان شااادم  با قدم های محاو تودمو رسااوندم به اتاقش حتی 

رد اتاق ب و که دکتر دستمو لرفت و لفت:باید اسم و نمیدونستو،تواستو وا
شی لرفتی تقری ا دیگه هیچی  باهاتون حر  بزنو_بله می اوم_این دتتر فرامو
حافظش برلرده.  باره  تا دو ید  یه زندلی اروم براش جور کا ید  با یاد  یادش نم

 نمیدونستو چی به دکتر بگو و با سر تایید کردم......
 انا

س سابی درد میارد هیچی یادم ن ود چ اامو باز کردم همه جا  فید بود بدنو ح
چرا ایاجام من اصااح کیو،اشاااو داشاات از درد میومد حسااابی تسااته بودم، 
داشااتو به درو دیوار نگاه میاردم که یک مرد مساان با رو پوش وارد شااد و یک 
مرد توشااتیب،با رجله پرساایدم:ایاجا کجاساات؟من کیممو؟.  مرد مساان 

ت تو، باش  ترم اروم  فت:دت یادم ل یزی  چ چرا  پس  نی _ تا مارسااا ی ب وی 
_دتترم.....    یک دفعه اون پسر توشتیشه پرید وسم حرفش و لفت من نمیاد

براش توضیت میدم دکتر شما لطفا برید. دکتر سری به ن ونه تایید تاون داد.از 
اتاق تارک شااد اومد نزدیک من با لحن مزترفی لفت: تو برده مای تصاااد  

داتتی حاال زود اون ل اسااارو بشوش و بیا.از اتاق تارک کردیو ماو تو دردساار ان



wWw.Roman4u.iR  8 

 

شدن،رجی زندلی  سرازیر  شاام  شد من هاگ بودم یعای چی من برده ایاو ا
داشاتو،اروم از روی تخت پایین اومدم و اون ل اساارو پوشایدم بدنو کوفته بود 
چطوری امروز تصاد  کردم امروزم مرتصو کردن سواالی زیادی توی ذهاو 

یواش از اتاق زدم بیرون جلوی در ایسااتاده بود تا ماو دید به حرکت بود یواش 
در اومد تیلی تاد میرفت ماو نمیتونسااتو تاد راه برم یواش یواش راه میرفتو از 
دیدم ناپدید شد سعی کردم بدوم تا بهش برسو ولی وقتی رسیدم به در تروجی 

گام و داره با پوزتاد نن ود اروم اروم رفتو بیرون دیدم به یک ماشااین تایه داده 
میااه نزدیاش شاادم و لفتو:چیه؟مری اای ایاطوری نگاه میاای؟. معلوم بود 
شه  ست با شد و چونمو لرفت و لفت دتتر جون حوا شده نزدیاو  ص انی  ر
تاه میااو.لفتو:هیچ  ادتو اترش کو ما اون زبون ل باب تو چی میگی من ار

بودم ،دسااتو به  غلطی نمیتونی باای.سااوزشاای احساااس کردم رو لونو زده
رحمت تحدید اورد باال و لفت:دتتر کوچولو حواست باشه چی میگی کاری 
نان تونتو ححل کاو. دیگه نتونسااتو هیچی بگو با اون دادی زد تفه شااوم 
سوار ماشین شدیمو با سررت میروند، هیچ حرفی بیامون لفته ن د تا رسیدیو 

شبه یه اپارتمان بهو لفت پیاده شو،حسابی استرس  دم داشتو از ماشین پیاده 
پ ت سرش راه میرفتو ،تا رسید به یک واحد و وارد تونه شد،مردیاه بی ادب 

 حالیش نی من مقدم ترم ولی من که یه بردم......
 مسیت

قیافش تیلی شاا یه انا بود ولی انا که مرده، مهو نیس دیگه وارد تونه شاادیو 
شت یه چیزایی پچ پچ میارد نمیدونو چرا لفتو  صح نمی ااتتمدا ش بردمه ا
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صورتش میدیدم لفتو:تی لفتی من هیچ غلطی  سو تو  برل تو طرفش که تر
نمیااو هان_اره لفتو حاال امرت.  دسااتمو بردم باال که باوبونو تو دهاش که 
دسااتاشااو اورد باال دلو براش سااوتت دسااتمو بابا مچ کردم اوردم پایین رفتو 

ر میگو برات ل اس بیارن برده ترسااو طر  اتاقو و لفتو:برو  تو اون اتاق رصاا
 من..

 #پارت_سوم
حسااابی تسااته بودم،باید هرطور که شااده انا رو پیدا کاو اون دتتره لدا باید  

 پیدا شه،پیراهامو در اوردم رفتو روی تخت و داراز ک یدم.....
 انا

سته بودم رفتو تو اتاق،  سابی ت ستو بزنمش،ح سره چقدر پرو،کاش میتون این پ
بود ترکیی رنگ سفیدو یاسی توشگل بود یه تخت دونفر با یه میز  اتاق شیای

ارایش یک کمد که همش رنگ ساافیدو یاساای بود. هیچی ل اس نداشااتو فقم 
همون مانتو شاالواری که برم بودوروی تخت ن ااسااتمو نگاه درو دیوار میاردم 
اصح حس هیچی رو نداشتو بدنمو حسابی کوفته شده بود تا ایااه صدای در 

مد تاص رو  او اد  یه ل خ ما  نه ا باب بیرو یدم ار که د تاق بیرون  رفتو از ا
ل*ب*ا*ش بود چ اش فرق کرده بود رفتو نزدیاش لفتو:م الی پیش اومده 

 _ترید.همراهش رفتو . ��?؟! _بیا بریو._کجا؟
یه  جی کرده بودم،سااوار  قدر تغییر کرده بود تیشش اتحقش تع ولی چرا ایا

شیا و ت شدیو ما سوز م ای  ستو دهن باز کاو که لا غییر کرده بودم میخوا
باب_بهو نگو  گاه میاای؟_هیچی ار قدر ن یه دتتر کوچولو ایا فت:چ ل
شین  سوار ما سو این مزتر  مهیاره اوففف  سمو مهیار_بله. یعای ا ارباب،ا
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شدیو تو راه ساوتی بیامون حاکو بود تو افاار تودم بودم که صدای مهیار ماو 
تتر حواست کجاست؟ _ب خ ید _پیاده شو. از متوجه تودش کرد که لفت:د

شیک بود همراه مهیار  ساژ بزرگ بودم که تیلی  شدم جلوی یه پا شین پیاده  ما
وارد پاساااژ شاادیو من دن الش میرفتو وارد یای از مغازه ها شاادیو فقم ل اس 
توتونه ای داشاات تودش چادتا انتخاب کرد اصااح حوصااله انتخاب کردن 

ر اومد برش داشت و لفت:به به .. که صدای داد طرفو نداشتو تلفاش به صدا د
من شایدم که لفت کجا بردی   ش لعاتییی، ماظورش کی بود اصح اون کی 
سارو  بود ،مهیار لوشی رو قطع کرد و اومد طرفو لفت باید رجله کایو پول ل ا
حساب کرد با رجله چاد دست ل اس دیگه هو ترید و لفت:مانتو شلوار بعدا 

باشااه ای کفتو و از پاساااژ تارک شاادیو بارجله میروند نمیدونو چرا میخریو. 
کی جرئت کرده بود ساارو ارباب مغرور داد بزنه همیاطور داشااتو فار میاردم 
شو ماو هاگ بودم بعدش پیاده  ستاده بود و میگفت پیاد  که مهیار جلو تونه ای

وچهره.  شاادم و لفتو:تودتون میرید؟_اره کار دارم._باشااه،تداحافظ ادباب د
 یه ل خاد رو ل*ب*ش اومد و رفت......

 مسیت
ارصابو حسابی تورد بود بخاطر همین اومدم شرکت که وقتی اون دتتره میاد 
شااک نااه ،این مهیار با اجازه کی این دتتر رو برده بود ماتظرش بودم که بیاد 
شدم که در باز  ص انی  سابی ر شیش زنگ میزدم جواب نمیداد ح هرچی به لو

ار بود که بارجله کفتو:تو با اجازه کی این دتتره رو بردی؟فقم قرار بود شد مهی
براش ل اس بخری نه ایااه بیای ب ریش،مهیار چرا درک نمیاای من این دتترو 
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نمی ااسو ن اید بیرون تیلی افتابی ب ه بعد بردیش پاساژ. _یه کو نفس باش 
سمش _تو از کجا می اا سیش من که می اا به  سیش؟_تودتبابا، تو نمی اا

موقعش میفهمی،بهش تیلی سااخت نگیر،بدبخت بهو میگفت ارباب حتما 
سیش مری ی هان _مهیار دوباره  اج ارش کردی که بگه ارباب،وقتی نمی اا
شروع نان . _اره هروقت حر  حق میزنو شروع نان میگی. از اتاق زد بیرون 

ی ابو حسااابیعای این دتتر کیه که مهیار بخاطرش همچین رفتاری کرد ارصاا
تورد بود نمیدونستو چاار کاو روی صادلیو ن ستمو یه سیگار روشن کاو، 

 پیدا کردن انا کو بود حاال این دتتره هو اضافه شد.
 انا  

کله ل اسامو لذاشتو تو کمد حسابی تسته شده بودم دو سارت از رفتن مهیار 
دوچهر  اربابلذشته بود نمیدونو چرا دلو براش تاگ شده بود چرا بهش لفتو 

من که این رو نمی ااسو از کجا معلوم ماو الای نیورده باشه تو تونه، سوال ها 
 برام م هو تر می دن.

شتو و  سمش حوله هو بردا صح نمی اا شتو چون ا ست ل اس پوشیده بردا یه د
حال  بدنمحساااابی  به  رفتو توحموم وان رو پر کردم و رفتو ن ااسااتو توش 

 ��?میداد....
 #پارت_چهارم

و وان دراز ک اایده بودم که صاادای تقه به در ماو به تودش اورد لفتو: بله؟ ت
یه دوش  مدم بیرون  یار. زود از وان او مدم مه کارت دارم. _او یا بیرون  _زود ب
لرفتو بدنمو ت ک کردم ل اسامو پوشیدم رفتو بیرون که با مهیار روبه رو شدم 

ر از ت و که ازش قیافش ت ن شده بود دوباره شده بود مث اولش چ اش پ
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سیدم،که لفت:چیه توردیو؟ صری رفتی ترید؟. _حالت تر تو با اجازه کی ر
به؟همراه تودت بودما. دیگه هیچی نگفتت با رجله از اتاق زد بیرون،این  تو
چش بود،اصااح حوصااله فار کردن نداشااتو باید هرطور که می ااد بفهمو من 

ستو ایاو میدو صری باهام مهربون واقعا کیو من برده این مرد مغرور نی نو چرا ر
بود ولی االن ایاطوری رفتار کرد،بیخیال افاارم شاادم رفتو موهامو ساا ااوار 

 ک یدم باید تودمو به مهیار نزدیک کاو تا ب یاو واقعیت چیه.
 مسیت

سوتی دادم جلوش چرا فار میااه من مهیارم،بدبخت حق هو داره،باید هرچه 
سحم بر سریع تر انا رو پیدا کاو به امیر یای  سحم امیر _ ستام زنگ زدم: از دو

نا فهمیدی که کجاسااات چاار  داداش لل تودم _زبون نریز هرچی درباره ا
صاد  کرده و االن تو تونه  ستش میگن ت شد و لفت:را میااه؟. لحاش جدی 
یه مرد زندلی میااه هاوز نتونستو اطحراتی ازش پیدا کاو ولی حتما پیدا کردم 

شی رو قطع کردم رو ت رت میدم.! _ ماتظر ت ستو._ چ و داداش. لو  رت ه
ستو،رجیی  سمش نمیدون سته بودم که اون دتتره اومد بیرون حتی ا کاناپه ن 

ه نه اماان نداره!پس چرا ایاقدر ش ی ش یه انا شده بود،یعای می ه این انا باشه؟
نا هاوز تو جی و بود  اار دیونه می ااادموراس ا ناسااات؟ داشااتو از این اف ا

نگاش کردم،کخ اون دتتره اومد نزدیاو و راسو از دستو قاپید و  برشداشتو و
گام میاای همش؟ راسااات اااو بگو من  که ن قدر توشاااگلو  فت:ایا ل
کیو؟هاااان؟چرا ماو اوردی ایاجا ؟راساامو نگاه میاای؟رصاارا باهام توبی 
جاز کی  با ا یایی میگی  عدش م شاا ا میخوای بزنی؟تودت می ریو بیرون ب
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هااااان؟.صاادای لریش اومد نمیدونو چطور ایاقدر رفتو؟تو کی هسااییییی؟ 
نا چرا تودم  عا این ا نفس داشااات پسااات ساار هو هی حر  میزد یهای واق
نفهمیدم از این همه شاا اهات؟ پس مهیار می ااااتتش.هیچی نگفتو فقم 
با این  ید  با تاق و درو محاو کوبوند.یعای من  به طر  ا ید  گاش کردم.دیو ن

م نا معلوم بود.. صدای در اومد رفتو بازش کردم دتتر ازدواک کاو همه چی  برا
مهیار بود بخاطر موضااوع رصااری مغذرت تواهی کرد و برام توضاایت داد که 
اون دتتر واقعا اناساات،ماو بهش لفتو ماجرا رو که االن داره لریه میااه و از 
صداش زدم جوابمو نداد و دیگه  شد رفت طر  اتاق هرچی  این حرفا که بلاد 

 هیچی نگفتو
 انا

اصح حال توش ی نداشتو فقم میخواستو لریه کاو حالو تیلی بد بود بیش 
از حد،هویتمو لو کرده بودم،نمیدونستو کیو،فقم لریه میاردم که مهیار اومد 
ستو ب یامش لفتو لم و از اتاق  صی تو چ ماش بود نمیخوا تو اتاق غو تا

بار توبی یه  با من ایااارا رو میاای  بدی اومد  بیرون تو ع ضاای چرا  بار  یه 
ست فقم لریه میاردم هیچی برام مهو ن ود لفت:انا بذار  نزدیک رو تخت ن 
بدم،بگو کی هساای چطور تصااااد  کرد،من کی  مه چیو برات توضاایت  ه

 هستو،بذار همه چیو بهت بگو .
ستو هویتمو پیدا کاو ب یاو این ارباب دو چهره  شدم و فقم میخوا ساکت  دیگه 

 واقعا کیه.
سااالته مادرت فوت کرده و یک پدر 19انا جان تو انا معتمد هسااتی  مهیار:نگاه

داری که متاسفانه بعد لو شدن تو تودک ی کرد و مرد،متاسفو که ایاارو بهت 
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سم حرفش  سیت ازدواک کای که...پریدم و میگو ولی حقیقت تو قرار بوده با م
! _مساایت ه؟یعای من تو این دار دنیا هیچایو ندارم،با با لریه  لفتو:مساایت کی

برادر دوقلو ماه کساای که با تو تصاااد  کردل اید زودتر بهت میگفتو. _من با 
اون روضی ازدواک نمیااو ازش متافرم . _ هیسس، اروم باش دتتر،مسیت در 
به در دن الت میگ ت که پیدات کاه اما غافل تو کاارش بودی و نمی ااتتت. 

دیگه هیچی متوجه داشااتو از لریه بیهوش می اادم، چ ااام ساااهی رفت و 
 ن دم.....

 #پارت_پاچو
 مسیت

نم یدونو چی شااد که صاادای مهیار رو شااایدم که داشاات انا رو بلاد صاادا 
میزد،زود رفتو تو اتاق انا که دیدم بیهوشاااه زود زنگ زدم ارش بیاد دکتره تیر 

ساارش یه بوق دو بوق باالتره برش داشااات که لفت:سااحم رجی به ام...  
شتو بقیه حرف و  سون به اپارتمانو ارش زود نذا سریع تودتو بر بزنه که لفتو:

بیا.یه باشاااه ای لفتو تلف رو قطع کرد . مهیار:چاارش کردی بدبختو ایاقدر 
ازت متافره و میترسااه ؟ _ مهیار ول کن ارصاااب درسااتی ندارم، تو چرا به انا 
سارت طول ک ید که ارش با  ایاقدر توجه میاای؟. هیچی ازش ن ایدمونیو 

به کارش وساایل تا  تاق انداتت بیرون  ه های پزشااایش اومد همه مارو از ا
شاای بود،زود شاای شااد ولی ما  12دیقیقه بعد اومد بیرون سااارت15برسااه،

متوجه ن دیو به لرش لفتو:چش شده بود؟ _بخاطر لریه زیادی بیهوش شده 
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الزم نیس ب ریاش بیمارسااتان،فقم توب ازش محافظت کایدومساایت اذیتش 
 نان.   
به رحمت تایید تاون دادم ارش هو رفت مهیار میخواساات  بمونه که سااری 

 لفتو بره میخواستو ام ی تاها باشو انا هو که بیهوشه.
نا چی داره که نمیذاره مث همون اول که  رجیی زندلیو فرق کرده بودم این ا

 قرار بود باهاش ازدواک کاو رذابش بود جلومو میگیره.
سارت 6ص ت بود 6تواب بیدار شدم سارت  ص ت با صدای االرام لوشی از 

کح توابیدم،زود رفتو یه دوش لرفتمو رفتو تو اتاق انا،تیلی معصااوم توابیده 
بود دلو ن اااد بیدارش کاو ب*ش*لش کردمو از تونه زدم بیرون رو صااادلی 
رقی ماشااین توابوندمش رجی تواب ساااگیای داشااتوباید به راوان زنو 

 ا،چی میخواستو چی شد؟ب رمش توتونمون تونه من و ان
ساتتمان بزرلو که بیرون از تهران بود  شدم و روندم طر   شین  سوار ما زود 
یک ساااارتی طول ک ااید که رساایدم انا هو چادبار تاون تورد ولی بیدار 
شدم مث همیش زی ا بود  سیدم به دم در با ریموت در رو باز کردم وارد  ن د،ر

ستو بلاد کاو مش رحمت کارشو همی ه با باش درست انجام  میداد انا رو توا
تا ماو دید نزدیاش جیف تفیفی زد و لفت:چی از من  یدا شاااد  که تودش ب
شگلیو  شو تیلی چیز تو شوووووو.  لفتو بهش:پیاده  میخوایییی؟از من دور 
ستش کفری بودم تودش  سابی از د سی بهت نزدیک ب و. یه پوزتاد زد. ح نی

سر من راه میومد یه پیرا شد ،پ ت  هن م ای تا زیر ب*ا*س*نش با یه پیاده 
شش نگفتو بهش  شیده بود،بخاطر همین چیزی درباره پو ساپورت م ای پو
در تونه رو باز کردم که مایر تانوم اومد و لفت: سااحم اقا ،توش اومدیو. 
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_مرساای مایر تانوم،اتاق رو به انا ن ااون بدین. _چ ااو اقاوبریو دتترم. مایر 
 لو کرده بهش تیلی مدیونو. تانو از بچگی پی و بوده و بزر

 روی کاناپه ن ستو.....
 انا

تاق برد اتاق تیلی شاایای بود و لفت برای نهار یای رو  به ا مایر تانوم ماو 
 میفرسته دن الو....

سابی بدنو به حال اومده بود یه  ستو ح سامو در اوردم رفتو حموم تو وان ن  ل ا
شیدم یه شلوارک سفید پودوش لرفتمو اومدم بیرون یه تی رت م ای ساده با 

رو تخت ن ااسااتو که صاادای لیلی رو شااادیدمناشااشز تونهالفت:بانو اقا 
ماتظرتونن._باش االن میام.نمیدونسااتو با مساایت چطوری  رفتار میاردم برام 
پایین دیدم  یادم ن ود هیچی ازش،از قرار ازدواک، رفتو  که اصااح  رجیی بود 

رساایدم بهش لفتو:سااحم ن ااسااته رو صااادلی و با ارامش غذاشااو میخوره 
ارباب_ب ااین.مردیاه جواب سااحمو نداد پوووو  حسااابی کحفه شااده بودم 
ساالد توردم دیگه نتونستو  شتو یه کو  ستو لریه کاو ولی تودمو نگه دا میخوا
تاقو_برو.تو دلو لفتو  جا؟_تو ا جازتون_ک باا هیچی بخورم و لفتو:من میرم 

بود  3رفتو باال هاوز ساااارت ماتظر دسااتور تو بودم ارباب مغرور ،بیصااادا 
نمیدونستو چاار کاو توجو به لی تاب رو میز جلی شد رفتو نزدیک روشاش 

ندساااارت باهاش کار که در اتاقو به صااادا در اومد 9کردم ........نمیدونو 
. هاگ کردم یعای من 10لفتو:بفرمایید؟. مایرتانوم:دتترم بیا شااام سااارت 



 17 من یارباب دو چهره 

مایر تانوم من ساایرم. اونو از اتاق  این مدت پای لی تاب بودم لفتو:مرساای
 رفت بیرون.

ل اسااامو با یه ل اس تواب حریر صااورتی که تا زیر ب*ا*س*نو بود رو   
کردم رفتو رو تخت و به ایاده نامعلوم تودم فار میاردم که چ ااام ساااگین 
با  یک دفعه  که  نا تو دتتر مای فرار کن  که میگفت ا یه مردو دیدم  شاااد......

شااس مرد که جیف زدم و از تواب بیدار شدم که در اتاقو باز شلیک یک مرد نا
شااد دیدم مساایت وارد اتاقو شااد اومدد نزدیاو لفت: چت شااده انا م ااالی 
داری؟.هیچی نمیتونسااتو بگو فقم لریه میاردممو اته من چه گ*ن*ا*هی 
سیت بهو لفت: بخواب و بی ارتاا از  ضع ک یده ب و.م کرده بودم که به این و

 رک شد.........اتاقو تا
 #پارت_ش و

 انا
تیلی ترسیدم که اونطوری اومد تو اتاقو داشت دکمه های پیراها و باز کرد یه 
نی ااخادم به من زد تیلی ترساایده بودم لفتو:ار.. ارباب توروتدا نه ارباب 
تواش میااو.نزدیک شااد بهو ماو رقی رقی میرفتو که نفهمیدم چی شااد 

دم ل*خ*ت رو تخت بودم هیچایو کاارم بیهوش شاادم.....از تواب بیدار شاا
ن ود از ترس داشااتو میمردم محفحه رو دور تودم جمع کردم لوشااه تخت کز 
شه با  سیت اومد تو اتاقو لفت فار نمیاردم بدنت برام ایاقدر جالی با کردم.م
داد لفتو:نههههههه دی اای چی شااد؟ بگو بهو اتفاقی بیامون افتاد.مساایت 

شد.همش  هیچی نگفت فقم یه تاده از سخر بهو کردو از اتاق تارک  سر تم
لریه میاردم تسااته شاااده بودم از همه چی از اون از تودم باید کارمو تموم 
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میاردم..... زندلیو نابودد شده بود چادتا لاه تون رو تخت بود حالو بد شده 
 بود میخواستو فقم بمیرم.

مدم بیرون یه میاردم وقتی حموم او یه دوش لرفتو فقم لر  ،مساایترفتو 
 ن ود،باید برم  تو اتاقش و ازش بشرسو دی ی چه اتفاقی افتاده...

رفتو باال در اتاقش در زدم لفتو:ارباب._بیا تو.رفتو تو لفتو ارباب می ه درباره 
سی این حرفو  ضیت بدی با لحن جدی لفت:تو دیگه دتتر نی شی برام تو اون 

تارک شااادم رفتو تو تاقو  نابود شاااد سااریع از ا یام  پام لیز  زدو دن که  تاقو  ا
 توردو......

 مسیت
نمیدونو چرا همچین چیزی رو لفتو چرا تودش به حرفو ارتماد کردو نرفت 
چک کاه ب یاه دتتره یا زن من اصااح بهش دساات نزدم فقم ل*خ*تش کردم 
لذاشااتاش رو تخت تا یه کو بترسااه،اون لاه تونو مال تون دماغی که شاادم 

 بود این دتتر واقعا تاگتریاه.
با لی تاب ساارلرم بودم هیچ صاادایی از انا نمیومد تو رفتو به طر  اتاقش در 
اتاق و باز کردم که دیدم وسم اتاقش افتاده نمیدونو چرا ولی ته دلو تالی شد 
بلادش کردمو سریع رفتو طر  بیمارستان از کله حرفام پ یمون شده بودم انا 

 ا.رسیدیو به بیمارستان بلادش کردمبیدار شو با صدای بلاد  داد زدم انااااااااااااا
یه پرسااتار بردش اتاق رمل تیلی ترساایدم یعای انا چی می ااه برای اولین بار 
سریع رفت توی اتاق رمل ماو پ ت در ماتظر بودم تا  شدم دکتر  ایاقدر نگران 
دکتر رملش تموم ب ااه تقری ا یک سااارت لذشاات که دکتر اومد بیرون رفتو 
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ه؟_جوون زنت توبه ولی شوک بدی به سرش طرفش لفتو:دکتز م الش چی
به مغزش توردل یعای همه  تورده رمل موفق امیز بود_مماونو دکتر.شااوک 

 چی یادش میاد یعای...
تلفاو زنگ تورد برش داشتو ملیاا بود کفت:سحم رئیس باید هرچه سریع تر 
شدم انا رو ول کاو ولی به  شد مج ور  ضع ترابه و تلفن قطع  شرکت و بیاین 

 تارا سشردم انا به بخش ماتقل شد و من رفتو........پرس
 انا

از تواب بیدار شاادم تو اتاق نااشاااایی بودم که فهمیدم بیمارسااتان یاد پدرم 
ست تو  سیت کجا سر ارباب ازدواک کردم یعای م ست من با پ افتادم یعایی کجا

و قافاار تودم بودم که در باز شااد یه مرد هیال لاده با کت و شاالوار وارد اتا
شد اومد نزدیاو از ترس داشتو میمردم لفتو:با من چاار داری که یه دستمال 

 لذاشت روی دهاو و .........
بهوش اومد تو اتاق بزرگ بودم که یه  تخت دونفر وسااطش بود تیلی ترساایدم 
اتاق اصح برام اشاا ن ود یعای چی ده یه پسره توشتیب  اومد تو اتاق لفت:به 

ت. با تردید پرساایدم تو کی هساای؟_من اروین امیری به بانو مساایت ایاجاساا
صدای  ستانه زد که تاو لرزید از  سرم سیت.بعدش یه تاده  ست قدیمی م دو
تادش.از اتاق تارک شااد داشااتو از نگرانی میمردم بدنو بی حس بود یه جیف 
ادت  گه من ب بدبختی؟چراااا؟م مه  تدااااااااا،چرا من این ه اد زدمو لفتو  بل

 �😔�?دنیات قانون نداره ماو این دست اون دست میااان؟نیستو؟ مگه این 
 مسیت
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انا توی اتاقش ن ود براش نگران شاادم لوشاایمو در اوردمو زنگ زدم مهیار بلد 
لش  ن ا ید د با لم اااده  نا  یار ا ه م برداشااات_ساااحم_ بوق  تا  اد چ
سعمیمو میااو ولی چش  سیت دوباره چاارش کردی؟تمام  بگردیو_چراااا؟م

ت میدم.تلف رو قطع کردم برای انا نگران بودم اون شاااده؟_بعدا برات توضاای
دتتر گ*ن*ا*ه داشت مای که برا هیچاس مهو ن ود نمیدونو چرا انا برام مهو 
شااده بود مهیار قرار بود با انا ازدواک کاه اون انا رو دوس داشاات ولی همه در 
اار می اااه  به برادرم خ*ی*ا*ن*ت کاو ولی چ اشاات اه بودن نمیخواسااتو 

زنگ زدم امیر و در مورد انا باهاش حر  زدم تا االن باید فهمیده  کرد.سااریع
 باشید که امیر کیه،امیر دوس و هماار مورد ارتماد ماه.

 #پارت_هفتو
 انا

شد و  شتو از نگرانی میمردم که یه زن پیر وارد اتاق  شور میخورد دا دلو تیلی 
استو ب یامش ولفت:لطفا بلاد شید این ل اسارو بشوشین رئیس ماتظرتونن.نمیخ

شیدم یه تی رت م ای که تا زیر  سارو پو سر تایید کردم حرف و ل ا ولی با 
ب*ا*س*نو بود با یه ساپورت م ای تا زیر زانوم رفتو بیرون نمیدونستو کجا 
برم  همیاطور داشتو تو ره راه روها دن ال اتاق میگ تو که یه اتاق دیدم که طرح 

بدون در یه فرق داره  با بق تاقش  جا  در ا یه  به  زدن وارد شااادم دیدم رادین داه 
نامعلوم نگاه میااه یه اهو کردم ساارشااو اورد باال پساار توشااگلی بود ق اااگ 
انالیزش کردم چ ااای ابی روشاان که جذابش کردع بود ل ای قلوه ای چ ااای 
تمارش حس توبی بهو میداد اندام فوق العاده ای داشاات صااداشااو متوجه 
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یو دتتر کوچولو.ماو پرو لفتو:توردنی شاادم که لفت: با اون چ ااات تورد
_نه زبونتو که درازه کوچولو تانو_تی نیساای اله بودی االن تموم می ااادی

چاار داشااتی؟من میخوام برلردم پیش تانوادم میفهمیییی؟_تانوادت همون 
به وجود  تانوادت  های رو برای تو و  عه  فاج چه  پدرش  یادت نیس  مساایت،

شتو اورد.. راسات میگفت حساابی ناراحت ب ودم من که پسار اربابو دوس ندا
که  لی کرد  ین توجمو ج پس چرا میخوام برلردم پی اااش صااادای رادو
که  یدونی  ات میااو_ولی چجوری_ن قام کم له بخوای برای انت تت:ا میگف
مساایت تو کار مواد رقی ی تازلیا براش پیدا شااده که اون ماو ولی مساایت هیچ 

کار میاردیو ولی من رامو جدا اطحراتی از من نداره من و مساایت ق ح باهو 
کردم.از تعجی دهاو ده متر باز شااده بود مساایت تو کار بوده.نمیدونسااو چی 
بگو زود اتاقو ترک کردم همش با تودم کلاجار میرفتو که چرا با رادوین توبو 
شو ق ول کردم,چرا من ایاطوری  صح من پ یاهاد شدم چرا ا سته  از زندلی ت

گه ایاقدر بدبخت شاادمممو؟ چراااااااا؟ از جلوش ل اس میشوشااو؟چرا من دی
 همه چی تسته شدم.

 
ناراحتو یعای مساایت االن  گذره حساااابی  ته از موندم پیش رادوین می یه هف
ست امروز باید باالتره از تونه برم بیرون یه تیب م ای  ست بابام کجا کجا
 زدمو از اتاق تارک شااادم یواش یواش میرفتو چادتا از بادیگاردا هو رد کردم
زساایدم در تونه که ماشااین کاارم ترمز کرد رادوین با لحن جدی لفت:بیا 
باال.از لحاش ترساایدم و لفتو:نمیخوام اصااح میخوام برم پیش بابام چرا ولو 
ما برو برووووو پی ااش برو  یدی حت باتو د با له  نمیاای؟_میخوای بری برو ا
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ست.؟ ._ارباب یعای پ�😠�?دیگه سی.. لفتو:م..مگه بابام کجا..کجا ت در م
شد لفتو تو االای میگی اماان ندارهک تش من �😭😭😭�?.دنیا روم تراب 

تودم باید ب یاو لفت باشااه بریو تونه پساار ارباب ب ین،سااوار ماشااین شاادم 
سه  شتو در شتو لریه میاردم حالو تراب بود االن هیچایو غیر رادوین ندا دا

پیاده شاادیو ماو کمی مغروره ولی با من توبه واقعا،رساایدیو در تونه مساایت 
رادوین شااونه به شااونه هو راه میرفتیو چ ااام قرمز قرمز شااده بودن بادیگاردا 
سیت با تیب م ایش جلومون  شویو م شتن ماو رادوین وارد تونه  احترام لذا
صح توجه ای ناردم رفتو  شد  ا ستادا بوده تا ماو دید چ اش از تعجی باز  ای

یای جدی بود،معلوم بود  نزدیا ااون یای ااون ل خاد رو ل*ب*ش بود اون
سیت  سیاه م سم  اونی میخاده مهیاره باهام تیلی مهربون بود، محاو میزدم و
میگفتو:لعاتی با، بابام چاار کردییییی هاااااااان؟.مساایت ایسااتاده بود و فقم 
یه میاردم  که رادوین اومد نزدیاو و لرفتو تو ب*ش*لش هاوز لر نگاه میارد 

یت با لحن تمسخر امیزی لفت:به به می یاو تو ل اس رادوین تیس شده بود مس
پی  تو  لی  گردم و ی م لت  ن ا ته دارم د ف ه یک  گه  ی ای د ی ب*ش*ل 
توشاایاتی.میخواسااتو داد بزنو فقم لفتو:بابامو چاار کردی هاااان چاارش 
کردی؟؟_بابات دیگه یه مهره سااوتته بود تاها شااانسااش تو بودی که ناپدید 

ت رو بگیره  یه چیزی بهش لفت و شاادی. مهیار اومد جلوی حر  زدن مساای
شد اون مهیار اومد نزدیاو و لفت:انا اروم باش بابات بخاطر  ساکت  سیت  م
مصاار  زیاد مواد مرده_لعاتیییی چرا حرفاتونو رو  میاایییییددددد بدم میاد 
از همتون یه روز انتقام کله کاراتونو میگیرممممو رفتو نزدیک مهیار و لفتو:تو 
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ا فک پس اون مهربون ت که  فت ولی حیف  که من دلو براش ر دون بودی 
میاردم مسیت ارباب دوچهره ماه.با صدای بلاد لفتو:ارباب دوچهر انتقام ماو 
یادت باشااه.رفتو طر  رادوین دساات ااو لرفتمو از اونجا تارک شاادیو جلوی 
شدم بغ و  شین  سوار ما شین تا  سیدیو به ما تودمو میگرفتو لریه نااو ار

ید رادوین ب*ش* قام ترک یه لفتو:رادوین کماو کن انت با همون لر لو کرد
ماد کن لحن حر  زدن تیلی مهربون  هاتو بهو ارت با بگیرم_همی اااه 

 بود............
 ماه بعد1

صح  شده ا شش ناردم نمیدونو پدرم کجا دفن  هاوز با اون همه بدیاش فرامو
که پر از کاب*و*س یه تواب اونو توابی  ندارم زندلیو شاااده لر  ازش ت ر 
دوباره دراز ک یدم صدایی رردو برق میومد از بچگی از رردو برق میترسیدیو 

 که یک دفعه بخاطر صدای بلاد رردوبرق جیف زدم.......
 #پارت_ه تو

 رادوین
شتو ولی  ش ی توب ندا ضع پو شایدم و صدای جیف انا رو  تواب بودم که 

رو  که دیدموقت نمیاردم چیزی بشوشااو بدو رفتو طر  اتاق انا در باز کردم 
تختش ن ااسااته لریه میااه دیگه اون انا شااوخ زبون دراز ن ود رفتتو طرفش با 

سو سو میتر _اروم باش للو بخواب من کاارتو �😭�?لریه لفت:رادوین میتر
سیاه برهاه من.انا ماو به چ و برادر نگاه میارد یه بار بهو  شت رو  سرشو لذا

احساس محتاک یک تواب لفت ولی نمیدونه که من بهش محتاجو محتاک یه 
 کاار هو.توی افاار تودم بودم که تواب رفتو
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 انا
شدم دیدم تو ب*ش*ل رادویاو  ص ت با نوری که از پاجره به چ ام تورد بیدار 
اونو رادویای که باالتاش ل*خ*ته و شاالوارک پاشااه بهش زدم که بیدار شااد 
یده بودی  یدی؟_این..ایاجا چاار میاای؟_دی ااای ترساا لفت:توب تواب
اومدم کاات که تودمو توابو برد راسااتی انا وساایله هاتو جمع کن قراره بریو 
امریاا_امریال؟؟براچی؟؟_بخاطر باندمون از این به بعد ماو تو رئیس باندیو 
شده  ساس کردم دلو براش تاگ  سیت رو اورد اح سو م سیت تهرانی...ا رقیی م

ش لیمو ت اه کرد.بهولی من ن اید  به اون نامرد فار کاو به اون روضاای که زند
لفتو:باش اماده می ااو.رادویو بلاد شاادو رفت احساااس بدی میاردم که تو 
مث برادره.رفتو طر   ته بودم فقم برام  به تودشااو لف ب*ش*ل رادوین بودم 
سته بود ذهاو جونو  سابی بدنو ت ستو توش ح حموم وان رو پر اب کردمو ن 

سته بود دتتره  عی تدا،باید ایین انا رو تو ساله ای که بیماری قل ی داره ه19ت
یه دوش  نا جدید درسااات کاو،از وان اومدم بیرون  یه ا همین ایران با اامو 
تانو نیای از  که ملوک  ندم و رفتو ل اساااامو  له رو دورم پیچو لرفتمو حو
تدمهابرام اماده کرد بود پوشاایدم ااونو رفتو بیرون از اتاق االن شاادم تانوم 

لی دوس داشااتو زودتر برساااه که من تونه  نمیدونسااو کی میریو امریاا و
 انتقاممو از تانواده تهرانی بگیرم.....

 مسیت
شده بود مدتی ولی االن با یه دتتر به  سرده  یک ماه از انا ت ری ندارم مهیار اف
جا تتو  به ک کل معلوم نیس  اا شاااده فقم دوسااتی معمولی  نام رز اشاا
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ود ی برام لذاشته بمی ه،نمیدونو چرا ولی دلو برا انا تاگ شده بود رجی اسم
با من تیلی فرق میارد رو اشاات اه  ارباب دوچهره من مهیار برادر دوقلوام که 
لرفته  بود هعییی درواهاشااو ق اااگ بود ولی من مساایت تهرانی به دتتر نیاز 
نداررم،بلاد شااادم رفتو زنگ بزنو به امیر که ب یاو ق اایه رقیی جدیدم چی 

 شد......
 انا

روز برم امریاا اصااح حس هیچی رو نداشااتو،یه تیب قرار بود با رادوین ام 
سادم رادوین  م ای زدم،مای که از م ای متافرم االن فقم م ای رو می پ
کاارم ایسااتاده بود چ اااش ارامش تاصاای بهو میداد نمیدونو درباره من چی 
فار میارد ولی مث برادرم بود رادوین برل ت طرفو و لفت:انا من میرم کارای 

راه میااو زنگ میزنو راناده بیاد دن الت_می ه تودم برم رادوین سفر رو روبه 
میخوام برای اترین بار برم به ماان مورد رحقو_باشااه برو ولی ق ل سااارت 

.ازش بلیم به امریاا داریو_باشاه زودتر میام،مرسای داداشای11شای برکرد 9
دلی ادور شدم تو تیابونا راه میرفتو رفتو طر  یه کافی شاپ ن ستو رو یک ص

شیدمش  شتو میاو سوارش دادم دا ست،یه قهوه  سابی یه قهوه تلخ میخوا دلو ح
که مساایت داشاات نگام میارد همراه یک دتتر بود بعدش با اون دتتره رفتن 
ن ستن ماو سریع اونجارو ترک کردم حالو توش ن ود چرا مای که میخواستو 

سارتو نگاه کردم  سیت انتقام بگیرم بهش حس دارم  ود چقدر زود شده ب9از م
 لذشت یه ماشین لرفتمو رفتو طر  تونه

 مسیت
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_امیر باید محلوال ام ی رد ب ه من نمیدونو_چطوری ردش کایو اته مسیت 
که چی  باالس میفهمی  باش لو میریو ریساااش تیلی  یه کو واقع نگر 
یی  با من رق یارکی جرئت کرده  ند رو برام ب با مار اون  گه ا ته دی تا هف میگو؟_

ااو داش پس فعح_فعح.تلف رو قطع کردم تیلی بی حوصله ب ه_سعیمو می
شاادم از یه طر  نگران مهیار بودم از یه طر  نگران انا،دلو براش تاگ شااده 

 برای اون ارباب لفتاش هعیی ولی ایاطوری معلومه قسمتو نیس....
 #پارت_نهو

 
 انا 

رساایدم تونه رادوین تا ماو دید با رجله اومد طرفو لفت:کجا بودی نگرانت 
شاادم.توی چ ااای ابیش یه غو تاصاای بود نمیدونو چرا پریدم ب*ش*لش و 
لفتو:داداشاای دوسااات دارم_ماو رزیزم دیگه نگرانو نان باشاااه؟_باش.از 

بود رفتیو  10ب*ش*لش اومدم پایین وسیله هامونو جمع کردیو سارت حدودا 
شدیو و به طر  فرودلاه،حالو تیلی بد بود که اون دتتره رو با سو شین  ار ما

رادوین برام تیلی مهو شااده بود دیگه ن اید جلوش درباره مساایت مساایت دیدم
 �😴😴😴😴�?حر  بزنو که ناراحت ب هونمیدونو چی شد که تواب رفتو

صدایی که تواب توش سیدیو.با  شو ر زد اوک می رادوین:انا اناااا انا دتتر بلاد 
لفتو:یه کو دیگه_پرواز داریما بریو تو هواپیما بخواب،دستمو لرفت از ماشین 
پیادم کرد رفت جع ه رق و باز کردو تو شااد وساایلل ها رو برداره که از پ اات 
ب*ش*لش کردمو لفتو داداش مرسی که هستی فک نمیاردم یه روز بهت بگو 
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ادمو با یه ل خاد رفتو داداش_بدو شاایطون تانوم دیرمون شااده.ساارمو تاون د
کیفمو برداشتو،رادوین کیفارو برداشت و رفتیو حس توبی نداشتو ولی چاار 
می ااه کرد باید تمام سااعیمو بااو من باید انتقام تانوادمو از تانواده تهرانی 

 بگیرم......
 امریاا

دوهفته وردودمون به امریاا میرسه اصح حس هیچی رو نداشتو ولی کارامونو  
دیو رادوین برام کحسااای رزمی لذاشااته،تیلی دوسااش دارم داده شااروع کر

کماو میااه حسابی،هقته دیگه یه ج ن قرار ادمای بزرلی تو اون ج ن باشن 
ماو رادوین هو در این مراسااو باید شاارکت کایو اروین تیلی حساااس بود که 
سک توشگل م ای که فقم چ امو  قیافمو هیچای ن یاه بخاطر همین یه ما

د برام اورد ل اساامو انتخاب رادوین بود یه پیراهن مجلساای بلاد که میشوشااون
شلوار م ای میشوشید تی ی دوس  شو کت و  دوکلته تیلی توشگل بود تود
شتو به این ج ن برم یه ارای گر اومد تونه قرار بود ماو اماده کاه یه ارایش  دا

شده بودم  ل شگل  سامو  اتیره کردم موهامو بابلیس کرد ریخت دور لردنن تو
کمک کرد پوشیدم ماسامو زدم از پله ها داشتو با کمک لیلی جوننارای گرا 
میومدم پایین رادوین تا ماو دید با تعجی نگام کرد چ ااای ابیش برق تاصاای 
عاده  نا فوق ال میزدن،تودشااو توشااتیب شاااده بود رفتو نزدیاش و لفت:ا

 تونه تارک. دست و لرفتو و از شدی_مرسی داداش تو هو توشتیب شدیااااا
صد رانادلی میارد  شدیو و به طر  مق شه م ای رادوین  سوار پور شدیو 
ته توی  قات توبی قراره بیف فا حال بود حس میاردم ات ته دلو توشاا یدونو  نم
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افاار تودم بودم که صاادای اروین اومد که میگفت:تانوم تانوما رساایدیو یه 
 ل خاد زدمو از ماشین پیاده شدم.....

 مسیت
صله ای صح حو سودهای زیادی برام ا ست  شتو ولی میتون ن ج ن مزترفو ندا

شده بودم این محموولو تموم ب ه برا همی ه باند رو  سته  سه از همه چی ت بر
کاار میذارمو میرم دن ال انا میگردم یه کت و شلوار م ای با یه کروات م ای 
صله  شدم حو شین  سوار ما شیدم مثل همی ه تیشو توب بود  سفید پو و بلدز 

دلیو نداشتو زنگ زدم راناده جایگزین بیاد بعد ده دقیقه اومد سوار شدیو و رانا
 به طر  قصر شاهین رفتیو .....

یادی  مای مختلفی رو دیدم رفتو ن ااسااتو دتترای ز وارد ج اان شااادم اد
ش تو یای از دتترا لفت:واوو تو  صله هیچادوم ونو ندا اومدنطرفو که حو

 . با کمی تفار نگاش کردم باید بهشباید مسیت باشی من شراره دتتر شاهیاو
ش ختو رزیزم_همه میگفتن تیلی مغروری ولی ایاطور  نزدیک ب و لفتو تو

اد شااادم اروین رو دیدم جام بل اد زدمو از  یه ل خ یب نیس. با ت یه دتتره هو 
م ااای کاارش بود ولی قیافش معلوم ن ود شااک کردم انو باشااه ولی انا ایاجا 

ا چاار میااه سوال های زیادی برام پیش اومده چاار میااه اصح رادوین ایاج
شاهین رشته افاارمو پاره کرد که میگفت:اقایون و تانوما توجه  صدای  بود که 
کاین.ساااوت رجی ی سااالن رو حاو فرما شااد که دیدم رادوین و اون دتتره 
کاار شاااهین ایسااتادن،شاااهین ادامه داد:همه توجه کاید این دو رادوین و انا 

. تا اسااو انا رو اورد نفهمیدم چی لفت اصااح بقیه حرفاش رو هسااتن ......
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ن ایدم فقم داشتو نگاه انا میاردم که چقدر با غرور ایستاده محوش شدم تا به 
تودم اومدم دیدم همه دارن دوباره به کاراشون میرسن انا هو داره از پله ها میره 

دم ر قایو شاباال ساریع رفتو تا تودمو بهش برساونو رسایدم بهش پ ات دیوا
دیدم واسااتاده و دسااتش رو به میز تایه داده اروم اروم رفتو طر  و از پ اات 
اگ شاااده بود _تو کی  جا بودی دتتر دلو برات ت فت:ک ب*ش*لش کردمو ل

 هستی؟_ارباب دوچهرت........
 #پارت_دهو

 انا
تا ایاو لفت زود از تودم جداش کردم دلو براش تاگ شااده بود ولی باید ازش 

 یرم لفتو:ایاجا چاار میاای؟_ایاو من باید بشرسو....انتقام بگ
ست ماو  سیت د شتن فرار میاردن که م سا اومدد همه دا صدای پلی یک دفعه 
سیت رو لرفتن  سا اومدن باال و م ستمو ک یدم پلی ستش د لرفت ولی من از د
مساایت تواس فرار کاه که ن ااد  اونو بخاطر من با همون غرور همی ااگیش 

له ها ساریع رفتو پایین وه دیدم چادتا پلیس جلو رادویان و باهاشاون رفت از پ
دارن احترام میذارن از تعجی دهاو ده متر شااده بود یعای چی رادوین پلیسااه 
نزدیا ااون شاادم که رادوین ماو دید پلیسااارو ازاد کرد اومد طرفو لفت:ایاو 

ی جانتقامت هو من ماموریتو تموم شد و هو تو به ارزو انتقامت رسیدی.با تع
ستو.از تعجی دهاو باز  سرهاگ رادوین امیری ه سی؟_اره من  سیدم تو پلی پر
سرهاگ  شت که اون مرد لفت: شد رادوین احترام لذا شد. یه مرد نزدیامون 
میخوای اسااتفا بدی یا به کارت ادامه میدی_نه قربان من میخوام همین االن 
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سی برلردی با کمال میل سرم اله توا ستفاء بدم_هزجور راحتی پ ت همراهی ا
 میااو_مماونو قربان.

یدیو:رادوین  ماشااین رفتیو پرساا به طر   ماو رادوین محل رو ترک کردیو و 
سرشون چی میاد؟چرا بهو نگفتی پلیسی؟هاااااان؟_رزیزم برات بعدا توضیت 
میدم.حاو مسیت هو بهت میگو بعدا میدونو راشق ی میدونو دوستش داری 

 رزیزم میدونو سوار شو....
سابی نگر سی که تانوادمو ح شدم،لا سیت  شق م سیت بودم،یعای من را ان م

 ازم لرفت،چرا
نمیخواستو با کسی حر  بزنو رسیدیو تونه رادوین پیدا شد ماو پیاده شدم و 
سابی حالو بد بود در رو مریو تانوم باز کرد رفتیو تو  سرش راه رفتو ح پ ت 

صله برل ت صدام زد:انا. بی حو ستو برم باال که رادوین  ؟ _بیا و لفتو:بلهتوا
باهات حر  دارم. رفتو طرفش لفتو:می اااوم. رادوین:نگاه انا میدونو راشااق 
مساایت هسااتی،میدونو بهت دروش لفتو،میدونو همه ایاا رو ولی مساایت باید 

قل  بدهوحدا ساااال زندان رو میا اااه. _چی میگی 5تاوان تحفای کرده رو 
دونو چقدر ناراحتی _اروم باش انا من می ��?سال؟برای ر ق من؟5رادوین؟

تا مساایت ازاد ب اااه و بری پیش  باشاای  ید محاو  با مل کای  ید تح با ولی 
شی.  من نمیخوامش انو با یه دتتره دیگه  ر قتوال ته اله بخوایی ماتظرش با
شتو اته چرا  صح حال توبی ندا .جواب رادوین رو ندادمو بدو رفتو تو اتاقو،ا

شدم وقتی م شدم ؟چرا ناراحت  سیت  شق م یخواد بره زندان؟فقم لریه من را
 میاردم اصح حال هیچاسیو نداشتو.
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سال باید در زندان بمونه ولی من ازاد 5سال زندان بود ر ق من 5حاو مسیت  
 بیرون باشو دن ال انتقام بودم ولی نه همچین انتقامی.

 #پارت_یازدهو
سابی حالو بد بود رفتو جلو ایاه چ  شدم،ح  وبا نور تورشید از تواب بیدار 

هام پف کرده بودن،کله کارای دی ی مث یک فیلو کوتاه از جلوی چ و هام 
لذشتنونمیخواستو با این قیافه برم پایین یه تی رت م ای و یه شلوار م ای 
اماده کردمو حولمو برداشااتمو رفتو طر  حموم ،یه دوش درساات لرفتو رفتو 

ن موها برا کی بیرون ل اسااامو پوشاایدم ،موهامو با ماشااین از ته زدم دیگه ای
 میخواستن باشن

تی رتو کحه دار بود انداتتو رو سرمو رفتو پایین،حوصله  هیچای رو نداشتو 
وقتی رسایدم پایین رادوین ن اساته بود، درباره مسایت ازش پرسایدم که لفت 
شد لفتو:رادوین تودمونو بریو  سابی حالو بد  امروز به ایران ماتقل می ه،ح

ساااال زندانه تو میخوای بری ایران تاها که چی؟ 5_برای چی بریو؟اون  ایران
_رادوین ن ریو تودم تاها میرم میفهمی؟ میخوما برم تو ک ااوری که ر ااقمه 
صح  _از کجا میدونی دوساتت داره؟هان؟ فقم به فار تودتواهی  تودتی ،ا

 به هیچای توجه نمیای.
ت کهیچی نگفتو بدو رفتو باال اصااح متوجه نمی اااه حالو بده بعد میگه در

 میااو،حالو ناجور بد بود فقم ارزو مرگ داشتو...
 پاچ روز بعد  

دو روزی هسااات اومدیو ایران حساااابی ماتظر بودم رادوین برام یه محقات با 
مساایت جور کاه، تو این دو روز فهمیدم که اون پسااری که من با دتتر تو کافی 
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سابی تر کیف ست دتترش رز  بودن وقتی فهمیدم،ح  شدم دیدم مهیار و دو
ولی نگران مساایت هو بودم مهیار یک بار ومد بهو ساار زدو درباره مساایت بهو 
صدام زد :انا انا ؟  ستو داره، ت افاار تودم بودم که رادوین  لفت،لفت که دو

له _ رصااری میتونی بری مساایت رو محقت کای فقم  دقیقه _واقعااا  20_ب
یی رادوین ، رسییمسیت؟ مرسییییییییی _تواهش میااو للو تو فقم بخاد. _م

تیلی توبی ._فقم انا.. _چی؟  _مسیت ب یاه موهاتو از ته زدی دروات میااه 
 یه کحه لیس میذارم تو اتاقت رفتی بذار .  با شرمادلی لفتو:باشه،مرسی.  

باهام تیلی مهربون  با رادوین تیلی بداتحق بودم ولی اون  تو این چاد روزه 
 از کارام حسابی پ یمون بودم. بود

  
سشرت  شلوار ا سیت، یه مانتو م ای با  سارت دیگه باید میرفتو محقات م یک 
شتو یه ارایش  سو لذا م ای اماده کردم یه مقعاه م ایو اماده کردم کحه لی
محیو هو کردم ل اسااامو پوشاایدم امیدوار بودم مساایت نفهمه موهامو زدم ولی 

برام تریده بود بخاطر ر قو زدم ون بخاطر دوری ازش، چادری که رادوین 
هو انداتتو رو ساارم حسااابی بهو میومد، از اتاق اومدم بیرون .رادوین وقتی 

 _مرسی رادوین دیدم لفت:توشگل شدی با چادر
 دیگه هیچی نگفتیو رفتیو بیرون و سوار ماشین شدیو،تا زندان هیچی نگفتیو. 

 
ضعیت همراه با قدمای  سیت رو ب یاو تو این و شتو که م سیدیو تیلی ترس دا ر

به طر  زندان میرفتیو،  تاق بعد 10رادوین  دقیقه ای رادوین رفت تو یای از ا



 33 من یارباب دو چهره 

اومد بیرون و من رفتو مسیت رو صادلی ن سته بود و سرشو بین دوتا دستاش 
و رد هاوز همون اتم لرفته بود اروم لفتو:مسیت. سرشو اورد باال بهو  نگاه ک

ستو و  صادلی روبه رویش ن  سحم بیا ب ین.    اروم رفتو رو  شت و لفت: دا
اله همرات میومدم لیر نمیفتادی. _نه انا ، باید برات لفتو:متاساافو مساایح

ید تاون دادم و   تای مت  به رح تیلی چیزارو بگو تو فقم لوش کن. سااری 
شقت سیت حر  بزنه. _ انا من را شدم تا م ستت دارم ساکت  و، دیوانه وار دو

سال هو تو رو  ب ی هو من پس میخوام وقتی ازاد شدم 5ولی شاید بعد این 
یه داماد کاارت ب یاو، میدونو بخاطر من چقدر رذاب ک اایدی بخاطر من از 
با تو باشااو و، وقتی از زندان ازاد  امریاا اومدی ایران ولی من دیگه نمیخوام 

 ی ااسو.  ب و کسی به اسو انا معتمد نم
نمیدونستو چی بگو فقم نگاش میاردم چطور تونست بگه برم ،داشت اشاو 
قای  اد شااادمو  لفتو :مماونو ا بل مد ولی تودمو کاترل کردم  در میو
تهرانی،تدانگهدارتون. بدو از اتاق اومدم بیرون رادوین اومد جلوم ولی زدمش 

از دروش پر از  این چه زندلی بود من داشااتو پر از بدشااانساای پرکاار و رفتم
 �😔�?دل استگی ، تدااااا تودت ب او صدامو

 مسیت
صمیو  سختی ک یده ت وقتی رادوین اومد تو اتاق لفت که انا تو این چاد روز 

 لرفتو بهش بگو از زندلیو برای همی ه بره
بعدش انا اومد قیافش یه تغییری داشاات ولی نفهمیدم چی غو تاصاای توی 

 ب*ش*لش کاو ولی نمیتونستو .... چ ای توشگلش بود دلو میخواست
 #پارت_دوازدهو
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 مسیت
روز از روزی که انا اومده پی و میگذره ولی نتونستو  4حسابی حالو لرفته بود  

فراموشش کاو، امیر با هزار رشوه تونست بیاد دیدنووکه یک نق ه برای فرار از 
یاا یه کار رزندانو ک اایده بودوبعید میدونسااتو بتونو فرار کاو ولی باید برم ام

ستن فرار کان من باید بتونو برم امریاا به  شاهین و دتترش تون نمیه تموم دارم،
هر قیمتی که شااده،صاادای ساارباز ماو متوجه تودش کرد که اساامو فامیلمو 

 میگفت،سرباز:مسیت تهرانی بیرون.
شام  ستو من ار ست اد زد به د سرباز که د شدمو رفتو طر   از روی تخت بلاد 

اها ک یده شدم،داشتو دن ال سرباز میرفتو که سرم لیج تورد یه تهرانی به کج
صحاه های از جلوی چ مو رد می دن، یه پسری که قیافش معلوم ن ود ل اس 
ستاده بود، مغزم دیگه نمیا ید نمیفهمیدم  سدپوشیده بود و کاار یه دتتر ای پلی

سر با ل اس ی نظام چیه این چاد روز فقم همیاا از جلوی چ ام رد می ه یه پ
که قیافش هو معلوم نیس ولی صدای دتتر برام اشااست،کی میتونن باشن،تو 

 تاطر من. به یک اتاق رسیدیو که سرباز در زد و با اجازه وارد شدیو....
اه؟ برای  باور ک پدر من ؟ تو این ل اس؟ کی میتونسااات  یدم  این چی بود د

 تودمو غیر ممان بود...
 

 مهیار
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صله غرغرای رز  صح حو شو ا ستو غرا ستش دارم ولی نمیتون شتو ، دو رو ندا
تحمل کاو از وقتی هو مساایت رفته زندان،وضااع من بدتر شااده ، امروز بابا 
باالتره بعد چاد ماه یا شایدم سال دوباره برل ت به سر کارش، رذاب وجدان 
تاصاای  داشااتو که همچین دروغی به انا دادم،انا رامل مرگ مادرشااو پدر من 

سااال پیش توی ماموریت اون 2نمیدونه ماجرا چیه، اله مساایت میدونه ، ولی 
اتفاق براش نمیفتاد شاید االن باند شاهین ماحل شده بود،تو افاار تودم بودم 
که صادای رز متوجو کرد:مهیار مهیاررر مهیار بلاد شاو بریو پیش انا داره میره 

ین میخوان برن از ایران. _چی میگی رز ؟ انا مگه میخواد برلرده؟ _اره با رادو
امریاا، زود باش . دیگه جواب ااو ندادم از جام بلاد شاادمو سااویچ  ماشاایاو 

 برداشتمو رفتو بیرون ماتظر رز.
 

 انا 
داشااتو برای همی ااه از ایران میرفتو دیگه نمیخواسااتو تو این جا غریی باشااو 
سیله هامونو جمع کرده  شده بود، کله و ک ور تودم از همه جا برام غریی تر 

و و به ساامت فرودلاه میرفتیو، رادوین تیلی بهو کمک کرده بود،اله ن ود بودی
 شاید برای همی ه باید قید زندلمو میزدم.

من:رادوین؟ _جانو؟ _چرا از شااغلت اسااتفاء دادی؟ مگه نگفتی با مساایت 
سیت دزدیدیو؟  ستی چرا پس اون رفته زندان؟ چرا بهو لفتی بخاطر انتقام م دو

یای، ایاقدر حر  نزن للوت ت ک شد، تودت به _هیسس اروم دتتر یای 
 موقع جواب همه ایاارومیدونی.

 ساوت کردم ساوت رجی ی بیامون بود که تلفاو زنگ تورد برش داشتو:
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_سااحم بفرمایید؟ _سااحم انا تانوم معتمد توبین ساارکار تانوم؟ _شااما؟ 
_تواسااتو بهت بگو همه دارن بهت دروش میگن پدرت زندساات فرار کن فرار 

 کن از دست ون. _چی میگیییییی؟تو کی هستیییییی؟.  
تلفن رو قطع کرده بود این چی میگفت رادوین داشاات  با تعجی نگام میارد 

 لفت: کی بود؟ _میگفت پدرم زندست همه دارن بهو دروش میگن.  
رادوین ساکت شد دیگه هیچی نگفت، قیافش کح تغییر کرد چ ای توشگل 

ناراحت شااادن  باره  ناراحتی ها چیه؟ دلیل این پاهون ابیش دو ولی دلیل این 
 کاریا چیه؟

 #پارت_سیزدهو
باالتره رساایدیو به فرودلاه حسااابی ، ذهاو م ااغول بود مهیار و رز هو بیرو  

 ایستاده بودن ماتظر ما، از ماشین پیاده شدیمو رفتیو طر  رز و مهیار 
سحممو دادن رز رو ب*ش*ل کردم شون جواب  سحم.  هردوتا تو این چاد  من:

سفو  شو لفت: انا متا ست دادم و در لو روز تیلی کماو کرده بود، به مهیار د
سابی مخو  سف بود. ح سیت بمون. حرفاش تو مغزم بودن برا چی متا ماتظر م
مه چی برام  یار ه اگ کرده بود یعای چی شاااده؟اون از اون تلفن اون از مه ه

 م هو بود.
وقتش بود برای همی اااه از ایران برم ، با مهیار و رز تداحافظی کردیمو رفتیو 

دلو تاگ می د براش ولی باید همیاجا تاکش کاو برم، مسیت که ماو نمیخواد 
پس چرا من بخوامش اشاااو داشاات در میومد ولی نمیدونسااتو چاار کاو. 
پ ااات ساار رادوین داشااتو داه میرفتو بدون توجه به دورو برم بدون توجه به 
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به  20رادوین. رفتیو داتل هواپیما  باال تره رفت  که  ید  قه ای طول ک اا دقی
 اسمون ابی 

 رجیی راشق شدیو 
 ر قی همچاان ظلمت ر قی از هرنوع دشمای بدتر 

 ولی چه ارزش که تو نیستی تا کاار هو ر قمان را بسازیو 
یامون رو  باهو دن باالتره  تا  پای تو در این جدایی راه میروم  به  پا  پس من هو 

 بسازیو 
 شدن.....چ ام لرم 

 مسیت
وقتی ماجرا رو بابا برام تعریف کرد حسااابی حالو بد شااد یعای من فراموشاای 
لرفته بودم چطوی ایاقدر کار تح  کردمو هیچ پس نق ااه فرار چی بود بای 
در زد و وارد شد امیر بود که ل اس نظامی پوشیده بود داشتو تعج و بیش از حد 

 می د.
 و فراموش ناایبابا:مسیت کامل لوش کن تا چیزی ر

سال پیش توی یک ماموریت حساس  به 2تو سرهاگ مسیت تهرانی هستی که 
شاهین رو  سال پیش باند  شد ما باید دو  شی  ضربه تورد و بارث فرامو سرت 
صمیو لرفتیو زندلیتو رو   میگرفتیو ولی بخاطر اتفاقی برات افتاد ن د، ما ت

لف زور لویو تو این دو کایو که ایاطورم شاااد تو فار میاردی من یه لردن ک
سااال زندلیت تیلی تغییر کرد ولی دیگه وقت ااه همه چی رو بهت بگو ،باید 
به ایران بیاری بعد این کار دیگه  بری امریاا شااااهین و دتترش رو بگیری و 
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سال کردی و  شغلت کاار میری بخاطر تحفای که تو این چاد برای همی ه از 
 رم،  ب ریدش.سال زندان هو برات بریدن، متاسفو پس1

شی لرفتو چرا پس اههه  سو من فرامو شتو دیونه می دم چی میگفت من پلی دا
سااوال ها تو ذهاو بی ااتر می ااد چرا من هیچی از پلیس بودنو یادم نیس امیر 
ستور بود که هیچی بهت نگو توی  سفو د شت ماو می رد که لفت:داداش متا دا

سئول این بودم که کاراتو کاترل ک سال من م  او ب خ ید داش.. _هیچیاین دو 
نگو امیر هیچی نگو. بردنو تو یه اتاق نا اشاااا همونجا ن ااسااتو، نمیدونسااتو 

 چطوری شاهین رو بگیرم،  مخو دیگه نمیا ید ....
 #پارت_چهاردم

 
 ماه بعد1

 مسیت
ست و این چیزا  شاهین که کجا ستو اطحرات زیادی درباره  تو این یک ماه تون

ستو با شه،هاوز تو فپیدا کاو،ولی نمیتون ار ور کاو زندلیو ایاقدر تغییر کرده با
انام نمیتونو فراموشش کاو ولی برادرم مهیار چی اله هاوز انا رو دوست داشته 
باشااه چی اله رز براش فقم یه دوساات باشااه چی یعای باید بخاطرش با ااو 

 کاار،حسابی تسته بودم نمیدونستو چاار کاو.
ا باید درمورد موضااوری باهات حر  که امیر صاادام زد:مساایت مساایت زود بی

بزنو. _اودم امیر،تی بگو! _نگاه امیر ام ی باید تودتو توی ج ن به دتتر 
شک کان که چطور بعد  شاید  ماه پیدات 1شاهین نزدیک کای،اما احتیاد کن 
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سارت  سارت چاده؟ _ سیت مواظی تودت باش. _مهمونی  ولی  9شده،م
 وکی حله. باید زودتر بری میدونی که چی میگو؟ _ا

ماه امیر تیلی کماو کرد که زندلی ق ل دوسالمو پیدا کاو،اون ارباب 1تو این  
مه  که من فار میاردم از بچگی له بود  رادت دوساااا یک  پدرم فقم  به  لفتن 
نمیدونو واقعا این زندلی من چرا ایاطوری؟ولی من مساایت تهرانی شاااساات 

 نمیخورم.
 انا  

جانو تانواده الین از  من:رادویاااان ،رادویاااان.  _ یاااا  مدم. _زودددد ب ؟او
 تاتییر توش ون نمیاد. _بریو.

امروز قراره بریو با تانواده الین صاح ت کاایو، الین دوسات دتتر رادوین که  
راشق هو شدن و میخوان ازدواک کان، رادویان تیلی بهو کمک کرد تا یاو از 

د از زندلیش تارک افسااردلی دربیام ولی اون داشاات ازدواک میارد و من بای
ماه از مساایت هیچ ت ری ندارم غرور لعاتیو هو اجازه نمیده از مهیار 1شااو، 

صی میزدن  شدیو چ مای ابی رادوین برق تا شین  سوار ما بشرسو. هردومون 
ام ی، لفتو:تیلی توشحالیاااا؟ _باورم نمی ه پدر الین اجازده میداد ام ی 

پدرش چی گه  یا م هه سااختش لرفت ماد بریو . _اوههه نذار همچین دو یه  ز
سخت لیره .  ستگاری دتترش. _الین میگفت باباش تیلی  توشگلی بیاد تا
_اهان.  دیگه تو مساایر هیچی نگفتیو داشااتیو اهاگ یادم تورو فراموش جیرال 

 رو  رو لوش میدادیو:
 

 بهو میگفتی آسمون مال تو
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 لفتو اله ماه من باشی تو
 بهو میگفتی راه من راه تو

 راهو باشی تولفتو اله هم
 می یاو اون لحظه رو توو تواب دارم تورو در آغوش

 بگو میاری اون لحظه رو به یاد یادم تورو فراموش
 آتر کردی فراموشو

 باز هو ماو تاها توو شی
 فردا دورم لیر دیروز از

 توی شی هاوز تاها نورم
 یادته ها چون من یادمه هاوز

 نیستی و یاد تو با ماه هاوز
 غری و با همه هاوزیه جورایی 

 بعد تو قلی من آهاه
 یادمه یادت بود اما تو یادم ن ودی

 من با تو بود اما تو با من ن ودی
 هر چی تواستو رو  شی تو باز هو همونی

 واقعا ن ودی با یه آدم معمولی
 زندلی میچرته رین تاس

 یه روز حاو میاای و یه روز التماس
 قدرت اصلی هو که مال اساااس  
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 هو که مالقهرمان 
 تهش قصه رو توندم از

 ه*و*س بود ر قو رطش
 حسو بش رنگش بافش
 ولی یادش رفت همش

 بازم دلو تاها موند
 بازم دلو تاها موند

 بودم یاد تو ولی یادم تو رو فراموش
 یادم تو رو فراموش یادم تو رو فراموش
 یادم تو رو فراموش یادم تو رو فراموش

 فراموشیادم تو رو فراموش یادم تو رو 
 یادم تو رو فراموش یادم تو رو فراموش...

♫♫♫♫♫♫♫♫ 
 

اهاگش بهو ارامش تاصی میداد،رسیدیو به تونه یا بهتره بگو قصر پدر الین، 
شدیو پدرو مادر الین به پی وازمون  شدیو و وارد تونه  جای باحالی بود پیاد 

 اومدن. 

 سحم توش اومدین��  eHool WHolleHپدر الین: 

 مماونو اقای مرلین  �� nilTe  lr,  n.  HnohTرادوین:
شگلی بود،  ستیو تونه تیلی تو ست دادم و رفتیو ن  من با پدر و مادر الین د
که با ن ستن ما الین با اون ل اس توشگلش اومد یه نگاه سریع به رادوین کردم 
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 eHool eHolleHچ اااش برق تاصاای داشااتن ، الین اومد پایین و لفت: 

sHlnd 👈 توش اومدین رزیزانوسحم 

 مرسی ر قو�� nilTe  lr e  olhHمن:
الین اومد کاار من ن ست رادوین داشت با اون چ ماش میخوردش که من به 
پاش زدم و لفتو:بسه توردیش . فقم یه ل خاد توشگل زد و روشو کرد طر  

اقای �� n.  HnohT eH ehH lleH el ell eolhTH اقای مرلین و لفت :
 ی تاستگاری از دتترتون اومدیو.مرلین ما برا

 e, e  dlT, e  slreieHn olhHd  lr , dl sl Tle اقاای مارلایان:

enlTe👈 .درسته پسرم دتترم تو را دوست دارد پس اشاالی نمی یاو 
 دهن هر سه تامون باز موند هو من هو الین و هو رادوین که پدرش اجازده داد  

 رادوین بلن

شد و لفت :     سی اقای �� nilTe  lr,  n.  HnohT nilTe  lrد  مر
 مرلین مرسی 

.......... 
 مسیت  

شلوغی بود  شتو اطرافمو نگاه میاردم ج ن  سته موندم و دا صادلی ن  روی 
زودتر اومدم ولی شاااهین و شااراره رو ندیدم، دتترای زیادی اومدن پی اااهاد 

شد نگا ساکت  ه میدادن برای ر*ق*ص ولی هم ونو رد کردم، جمع نالهانی 
همه چرتید طر  پله ها شاااهین و شااراره دساات به دساات هو میومدن پایین 
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س ی بود ولی مج ور  شراره دتتر نچ شتو که برم پیش  صح حس توبی ندا ،ا
 بودم.

رفتو طرف ون و لفتو:به به اقا شاهین _وای مسیت فار میاردم لرفتات، توبه 
الو ی توشحکه هستی مسیت. _ مرسی شاهین تان . شراره:وایییی مسیت تیل

می یامت،دلو برات تیلی تاگ شااده بود. _مرساای للو ماو همیاطور. _توبه 
 که برل تی ..

 #پارت_پانزدهو
  

 انا
سااارتی می ااه که برل ااتیو، حسااابی تسااته بودم ولی شاا ه توبی  بود ، 1

توشااحال بودم که رادوین داره ازدواک میااه ولی باید یه شااغلی برای تودم 
ستو چطور س ی  جور کاو نمیدون صماا شغل  شده باید  شغلی ولی هرطور که 

 پیدا کاو،بچ ام لرم شدن
یه کو  نااا دتتر بلاد شااو بلاد الین اومده ایاجا. _بذار بخوابو  ناااا ا رادوین:ا

 _زشته  بلاد شو . _باش بلاد شدم حاال برو میامص  دیگه.
فتو ربدنو تسته بود هاوز حس توبی به امروز نداشتو،روز رجی ی بود امروز 

 طر  توالت..
سته بودن به الین یه کو  شیدم رفتو پایین الین و  رادوین کاار هو ن  سامو پو ل ا
فارساای یاد داده بودیو که لفتو:به به رروس تارجی ما. الین:سااحم رزیز من. 

 _ای قربون لهجه تو برم من ایاقدر بامزس. _مماونو للو.
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با مزه حر  میزد برای الین و رادوین ت یلی توشااحال بودم اونقدر تیلیییی 
شو ولی حیف که نیس  سیت با شتو ماو کاار م ست دا شحال که نگو، دو تو

 حیف که کاارم نیست تا دوباره بداتحق شه بهش رادت کرده بودم اما حیف 
سی  تلفاو زنگ تورد:بله بفرمایید. _دتتر جون اله میخوای باباتو ب یای به ادر

بای م با یا . _چی میگییییی  که زنده نیس لعاتی چی از جونو میفرسااتن ب ن 
شگل تانوم فقم به ادرس بیا ال ته تاها  میخوای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  _هیچی تو
نه با اون رادوین. دیگه هیچی نگفت تلفن رو قطع کرد اته این کی بود پدر من 

 زندس یعای ولی من چرا بخوامش اون بارث شد زندلیو تراب ب ه.
 مسیت  

صح نمیفهمیدم چاا میااو  شی ا شراره رو دروت کردم به تونو برای  دی ی 
ام اای یعای باید تحملش کاو، چرا انا نیساات چرا ر ااق من نیساات کاارم 
چراااا؟ داشتو دیونه می دم هیچی برام مهو ن ود معلوم نیس اون کجاست ولی 
صدا  در  شه تو افاار تودم بودم که زنگ در به  ست باید توشحال با هرکجا ه

بود:سحم. _سحم رزیزم دلو برات تیلی تاگ شده بود  اومدب ازش کردم شرار
گه نمیتونو دوریتو  که. _ اره دی جا میمونیی  مساایت. _ماو رزیزم،ام ااای ایا
تحمل کاو. رفت رو کاناپه ن ست ل اس ناجوری پوشیده بود واقعا برام سخت 
بود تحملش کاو به بهانه شااربت رفتو تو اشااشزتونه م ااغول درساات کردن 

یه جفت دساات دورم حلقه شااد بدنو مور مور شااد تواسااتو شااربت بودم که 
شو جلی میاردم برل تو طرف و یه  ستو باید ارتماد چیزی بگو ولی نمیدون
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ب*و*سااه اج اری روی پی ااانیش لذاشااتو ......... نبقیش با ذهن توشاگل 
 (�😂�?تودتون

 انا  
یه تیب م ااای زدم درساات بود تارک بود حجاب اج ار ن ود ولی پوشاایده 

ش ستین بلاد م ای با یک کح پو سلیش م ای و یه پیراهن ا شلوار ا یدم ، یه 
بخاطر موهای که از ته زدم لذاشتو، تیممو دوست داشتو یه ارایش محیو کردم 
با الین م ااغول  جا میرم  به رادوین نگفتو  ک تلفن ورو برداشااتمو رفتو حتی 

ه ستو کصح ت بودن، از تونه تارک شدم رفتو طر  ادرس تیلی استرس دا
قراره چه اتفاقی بیفته،باورش برام سخت بود که پدرم که فار میاردم مرده زنده 
سیدم به ادرس  شتن، ر سایی دیدم از جلو چ مام لذ شه کله اون کاب*و* با
مورد نظر قصر بزرلی بود واقعا ترسیده بودم بیش از حد هو ترسیده بودم ، وارد 

یه تانوم مساان اومد جلوم و تونه یا به ر ارتی بگو قصاار بهتر ، شااادم که 
قا ماتظرتونن. _مرساای.  باال ا نام. _برو  له من ا باشاای؟ _ب نا  ید ا با لفت:تو 
نمیدونستو کجا برم از پله ها رفتو باال دوتا اتاق بود نمیدونستو تو کدوم برم که 

 به نفر اومد طرفو لفت از ایاطر  تانوم حسابی ترسیدم تیلی لاده بود.
که دیدم باور ناردم پدرم اونجا با وضااع بدی بود  وارد اتاق شااادم چیزی رو

شد لفتو:ولو کن لعاتی چی به روز  ست مانعو  ستو برم طرفش که دوتا د توا
بابام در اوردیییی ولممو کن. _هیسااسااس دتتر جون اروم اروم،تا االن زنده 
مونده شاااهاار کرده از این به بعدش به تو ربم داره. _تو کی هسااتی ؟ _من 

سااتو و از االن اله ق ول کای رئیس تو. _چه رئیساای هااااان ؟ چرا ارمان راد ه
زه پدرتو و جااباید ق ول کاو تو رئیس من باشاای. _دوتا راه داری یا میتونی بری
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بری و یا میتونی بمونی و از پدرتو محافظت کای، حاال کدوم؟  _چرا ایااارو 
  ااسی .......میاای من چه کارت کردم مگه؟تو اصح بابای ماد از کجا می

 #پارت_شانزدهو
سی دتتر جون،اروم باش. _لعاتی بگو تو از  سوال میشر سس تیلی  ارمانو:هی
کجا پیدات شااد؟ چی از جون ماو پدرم میخوایییی؟ _من پیدام بود فقم دن ال 

_چاار کاو؟بذار بابام بره من میمونو. _افرین دتتر  تو بودم که پیدا شااادی.
م باز کردن دویدم طرف و ب*ش*لش کردم تیلی جون. یه ب ان زد و دستا پدر

دقیقه باهاش 20شاااسااته تر شااده بود، بهش ادرس تونه رادویاو دادم و بعد 
سخره ای  شدم و لریه میاردم این چه زندلی م تداحافظی کردم،همونجا تو 

 .بود من داشتو هر روز تو دستایی یای اسیرم،پاقدمو شومه که ایاطوری می ه
لفت:بسااه بلاد شااو تیلی کار داریو که باید باایو. _من ارمان اومد جلوم و 

چه کاری با تو دارم اته،لعاتی زندلیو دل ااات درسااات می اااد ولی مگه تو 
لذاشااتی؟ _تو از این به بعد برای من کار میاای پس حدتو بفهو انا معتمد. 

 بعد یه تاده از سر تمسخر زد.  چه زود برام شد ارمان.
و . _تجلوش ایسااتادم و لفتو:من باید چاار کاو؟از جام بلاد شااادم و رفتو 

سوال میشرسی برو تو اتاقت  تیلی کارا میتونی باای. _مثح چااری؟. _تیلی 
 بعدا حر  میزنیو. هیچی نگفتو همون تانوم پیره اومد و ماو برد به اتاقو.

دلو تیلی لرفته بود حسااابی نگران بودم فقم میخواسااتو بمیرم، یعایو هیار و 
من دروش لفتن از هم ااون متافرم یه روز میرم و از هم ااون انتقام  مساایت به
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با این مرد  ادازم از ذهاو بیرون، ولی نمیتونو  ید مساایت رو ب با گه  میگیرم، دی
 مغرور باشو،چقدر میتونو زندلیمو ایاطوری بگذرونو.

 آرمان
تار  هاش رف با به اساارار رمو ن ود ایاطوری  له  یی بزرگ شاااده بود ا رج

تمو همه چیمو مج ورم ازش مخفی کاو،بخاطر قولی که به رمو نمیاردم،هوی
ساااالش بود دتتر 6دادم ولی ازش محافظت میااو،اترین بار وقتی دیدمش 

شاایطونی بود ولی االن معلوم بود چقدر غو داره باید کماش کاو اما به روش 
 تودم و رمو. نباید فهمیده باشید که ارمان پسر رمو انا هست ا. 

خت دراز نا رو ساار  روی ت ید چطوری ا با که  اده فار میاردم، به ای یدم  ک اا
سال همدیگه رو  سته چاد سختش کاو،ولی برام رجی ه چطور ماو ن ااتته در
ندیدیو ولی اون چطور میتونه ماو ن ااسه،وقتی بعد چادسال رمو اومد سراغو 
تعجی کردم،هویتمو بخاطر انا تغییر دادم،برام مهو بود انا. مساایت تهرانی هو 

ی ااااتتو یای از بهترین پلیسااا تهران بود ولی چطور به تح  ک اایده شااد م
چطور توی دوسااال تغییر کرد و چطور به زندان رفت؟ همه چی م هو بود ولی 
تصاامیو لرفتو به انا کمک کاو تا تودشااو محاو نگه داره، سااارتو نگاه کردم 

شدم9سارت  شتو فار میاردم  زود بلاد  تو و رف شده بود یعای من ایاقدر دا
طر  اتاق انا. _ انا. دیدم لوشه تخت تودشو جمع کرده وقتی رفتو باالسرش 
ید از صاا ت  با یده بود. نداتتو روش،تیلی مظلوم تواب یه پتو ا یده  دیدم تواب

 تمرین رو شروع کاو باهاش.
 مسیت  
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ستش دارم ،  شراره هر روز میاد پی و واقعا باور کرده که من دو چاد روزی که 
پیدا کردم دربارشون ولی باید یک مدرک که توی اتاق شاهین رو  مدارک زیادی

بردارم، چاد هفته از اترین رابطو با شااراره میگذره ولی احساااس گ*ن*ا*ه 
میااو،من راشق انام ولی انا االن کجاست اصح به من فار میااه،ام ی باید 

سارت  شاهین،   سارت 8مخفی برم تونه  شروع میاردم، 12بود باید  کارپو 
رفتو به زیر زمین تونو که حاال مخفیگام بود رفتو و شااروع کردم به کیساااه 
شده بود باید برلردم به قدیو تا  ضربه زدن تو این مدت بدنو تیلی قوی  بوکس 

 بتونو محاو باشو،بعد بوکس، از نرده ها باال رفتو....
 عبود زود رفتو باال و رفتو طر  حموم یه دوش سری11سارتو نگاه کردم سارتا 

 لرفتمو ل اسامو پوشیدم وسیله هامو برداشتمو رفتو طر  تونه شاهین..
 #پارت_هفدهو

نزدیاای تونه شاهین بودم، ماشین رو دورتر از تونه شاهین پارک کردمو رفتو 
اایی کرده بودم  خاطر تمری باالیی داشااات ولی ب فاع دیواری  نه، ارت طر  تو

ا رو چک کردم میدونستو بیرون تیلی برام اسون شده بود ، پریدم باال و همه ج
دوربین ندارن ولی از داتل باش به بعد پر از دوربین از توی کوله پ ااتیو ت لتمو 
برداشتو و کله دوربیاا رو غیرفعال کردم نبه ر اررتی هک ا ت لتمو لذاشتو سر 
ستو از ایاجا  صلی میدون سیدم نزدیاای در ا شروع به حرکت کردم، ر جاش و 

ست وارد ب او لو میرم  بخاطر همین رفتو طر  اترین ط قه که یک دریچه ه
که مساتقیو به اتاق شااهین میره رفتو طر  دریچه و اروم درشاو باز کردم اتاق 
صادوق یاد لرفتو زود رفتو طرفش و  تاریک بود اروم اومد پایین،ق ح جای لاو
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یادی  حالی ز مدارکو برداشااتو احسااااس توشاا بازش کردم، تا قلق  اد با چ
شاهین پ ت میاردم،که ی ه تیزی روی کمرم حس کردم،اروم برل تو که دیدم 

ساده ای که  سیت تهرانی، واقعا تو ایاقدر  سرهاگ م سرمه و لفت:به به اقای 
  ?فار کردی من هویت تورو نمیدونو،بد بازی رو ادامه دادی بد

یه دکمه به سارتو بود میدونستو اله ف ارش بدم کله پلیسا میری ن توی تونه 
سی بازی کردیبا ارتم شاهین تو با بد ک سی کامل لفتو: ا ایاقدر بی واقعاد به نف

غیرتی که دتتر رزیزت ب ه یه تراب،بهت ه دار میدم وضعیت تودتو بدتر 
ناای. _تفه شااو لعاتی من حالیت میااو.  چاقو رو لرفت طرفو و بهو حمله 

اتل کرد جاتالی دادم و دکمه ساااارتمو زدم دو دقیقه ن اااد مامورا ریختن د
 تونه.و همه جا رو محاصزه کردن.....

 انا  
  9:30ص ت سارت  

.  ��?با صدهای که تو اتاق میومد چ امو باز کردم و لفتن:رادوین یواش تر بابا
ارمان:بله ؟ رادوین  دیگه کیه؟. با یاد اوری اتفاقای دی اای زود بلاد شاادم و 

د د و لفت:زونگاهش کردم و لفتو:هیچای. یه ساار به ن ااانه تاسااف تاون دا
ستو  شده رو بشوش بیا پایین.  هیچی نمیدون سای اماده  شی بگیر و ل ا برو یه دو
بگو فقم نگاه اطرافو میاردم اصح نمیتونستو با این یای کاار بیام ، تو زندلیو 
با دونفر کاار اومد یای ااون مساایت بود یای ااونو رادوین دیگه نمیتونو واقعا 

ره، بلاد شاادم حوله رو برداشااتو و طر  دیگه نمیا ااو ساارم درد لرفت دوبا
 حموم رفتو........
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سای  ستو برم ولی مج ور بودم،ل ا از حموم اومدم بیرون حوله دورم بود نمیخوا
روی صااادلی رو نگاه کردم یه تاپ م ااای با یه شاالوارک صااورتی و یک 
سوی رت صورتی، برشون داشتو و پوشیدم موهام سیخ سیخ شده بودن بخاطر 

 سوی رتو لذاشتو رو سرم و رفتو پایین...همین کحه 
 آرمان

پ ت میز ن سته بود،ماتظر بودم که انا بیاد وقتی صدا پاشایدم شروع کردم به 
توردن ساامگیای نگاهی رو تودم حس کردم که مطمئان انا بود اومد نزدیاو 
ص حانتو. _نمیخورم. دتتر یه دنده  و لفت اید امروز چاار کاو؟ _ب ین بخور 

 واقعا نمیدونستو چاار کاو مج ور شدم بلاد ب و.ای بود 
من:همراهو  بیا. رفتو به باشااگاه تصااوصاای تودم که زیر تونو بود،باید از 
امروز تمریاا سختی رو باهاش شروع کاو، رسیدیو به در سالن که لفت:ایاجا 
سوال نشرس، امروز بهت اموزش میدم تا  ست،قراره چاار کاو؟؟ _ایاقدر  کجا

 رو یاد بگیری..حرکات رزمی 
 #پارت_هجدهو  

که  ااره ب ااو  گه قراره اصااح من چ گه زوره؟ م یاد بگیرم م نا:من نمیخوام  ا
حرکات رزمی یاد بگیرم ؟ هااااااا؟ _تیلی سوال میشرسی قراره تو از این به بعد 
محافظ من باشی و همه جا همراهو باشی فهمیدی؟ _من نمیخوام برای تو کار 

شارمو ب ست کاو.  انگ ت ا ست لفتو:دتتر جون دو ص انی ردم طرفش و با ر
داری پدرسات بمیره؟اره؟ _باشا ا ا اش کاری به پدرم نداشاته باش لطفا. 

 _افرین دتتر جون پس به حرفام لوش بده.
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رفتو طر  ض م و یک اهاگ اکسیژن از ترنس لذاشتو انا حسابی تعجی کرد 
بدی؟ به من اموزش  عا میخوای  فت:تو واق مد طرفو و ل _اره میخوام   بود او

باره لفت:میخوام باهات م ارزه بااو.  بهت اموزش بدم. تعجی کرده بود  دو
_امتحانش کامح برات  ��?_دتتر جون میترسااو ب ازی امیدتو از دس بدی.

 مجانی. _باش.
رفتیو وساام سااالن لاردشااو لرفت از روی لاردش فهمیدم بوکس کار میااه ، 

 لفتو:به به پس تانوم بوکسر هستن.
 انا 

داشاات حسااابی کفریو میارد به لطف رادوین بوکس بلد بودم پس میتونسااتو 
 حساب و برسو ولی بدنش تیلی قوی میخورد باشه .

 باهو م ارزه کردیو م ارزه ای طوالنی ولی باید شاستش بودم جاگیدیو....
ست ، یه  شا ستامو بردم باال به رحمت  شدم رفتو رقی و د سته  سابی ت ح

شدی دتتر رو.... حرف و تورد یعای چی دتتر تاده بلاد زد و  سته  لفت:ت
و درمو میخوس بگه یعای؟ با تعجی پرساایدم:چی لفتی؟دتتررمو؟  _ اره

مام  عه چ اا یه دف رادت کردم.  گه  با دتتررموم تمرین میاردم دی ته پیش  هف
سیاهی رفت یه چیزایی مث فیلو از جلو چ مام رد می دن که من تو بچگی 

گفتو:ممای ممای ارمان اذیت موتونه، وصاادای تاده این داشااتو به مامانو می
ید. با تاونای ارمان به تودم اومدم که  پساار بچه کی بود که دن ال من میدو
میگفت:حالت توبه انا؟چی ااد یادفعه؟ چی ااد دتتر؟توبی؟. ساارمو به 

 ن ونه مث ت تاون دادم و لفت:توبه پس،تمریاو شروع میاایو....
 مسیت  
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و داده بودن شاادم پیراهامو در اوردم و انداتتو روی صااادلی وارد اتاقی که به
حسااابی حالو بد بود روی تخت افتادم چ ااامو بسااتو و فار میاردم که این 
سرنوشت من به کجا تتو می ه، انا االن کجاست ر ق من کجاست،حسابی 
سرم درد لرفته بود یاد حر  امیر افتادم که لفت بخاطر ایااه شاهین رو لرفتو 

سالو برلردم تا انا  قراره توی حامو تخفیف ایجاب ب ه من باید بتونو من باید 
رو پیدا کاو بگو بهش که راشااق ااو و میخوامش دیگه مهو نیس هیچی برام و 
فقم انا، یاد حر  انا افتادم که لفت:ارباب دو چهره انتقام من یادت باشاااه. 

ستو ایاطوری ب ه ولی انا ح عای قه مهیار بود یواقعا حرفش برام بد بود نمیخوا
مال مهیار بود ولی من دورش کردم. اله بفهمه پدرش زندست و ما بهش دروش 
لفتیو چه حالی می ااه همه چی رجیی شااده بود همه چیز ولی باید محاو 

 باشو،تا بتونو سالو برلردم...
 راوی

مسیت لوشه ای از تخت بود و داشت به ایاده نامعلومش فار میارد، که چقدر 
ست  سیت میتون ست م شه،هیچای نمیتون از ر قش، ر قی رجیی دور با

تهرانی مغرور رو رام تودش بااه ولی اون دتتر تونست، مسیت تیلی شاسته 
ست بیاره  ست دوباره ر ق و بد شه میخوا ست محاو با شده بود ولی میخوا

 ولی اله میتونست....
ادی داشااتن لوشااه ای دیگر از امریاا انا و ارمان بودن که باهو دغدغه های زی

شحال از ایااه رمو و دتتررمویش را پیدا کرده ولی انا چی اون فار  ارمان تو
میااد ارمان یک دشمن برایش هست ولی همه ایاا برای انا دغدغه بود انیی که 
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میخواست انتقام بگیرد ولی ایا میتونست از ر قی که حاضر هست تا جانش 
ست پیش ارم به انا  ان طاقت بیارد، ولی تجربهرا بدهد انتقام بگیرد؟یعای میتون

ن ااون داده بود که با هرکس بد بود اون بهترین زندلیش می ااود ایا ارمان ما 
بهترین کس زندلی انا می ااود یا دشاامن انا این همش برای اناساات ولی چی 

 می ود..
جایی دیگر ادمی ت اااه انتقام، انتقامی محاو ولی چرا از کی میخواهد انتقام 

ن دیگر چه اتفاقی هساات، هر روز و هر زور کسااان زیادی وارد بگیرد یعای ای
زندلی انا می ااوند که بارث سااختی زندلیش می ااوند ، ولی این انتقام دیگر 
چیست انتقام برای کی ، سرنوشت دوستان ما به سختی میگذرد شاید همه این 
اتفاق ها تموم ب اان و زندلی رادی توب تودشااون را پیش ب رند یا شااایدم 

  ان بد و بدتر شود هیچاس نمیداند این سرنوشت هست ....زندلی
 #پارت_نوزدهو

 
 ماه بعد 1

 ارمان
یام ولو کن تو این   هت ب نا:من نمیخوام همرا ماه هرچی لفتی لوش  1ا

گه داری  فت حرفتو بفهو دی مان:هوی دتتره م یالو شااو . ار گه بیخ دادم،دی
 داشاات ارصااابمو تورد رصاا انیو میاای. _اره بیا بزن لعاتی بزن ولو کن اه.

میارد این دتتر داشاات دیونو میارد درسااته به رمو قول دادم مواظ ش باشااو 
ولی دلیل نمی ااه ایاقدر مححظه انا رو بااو. لفتو:ایاقدر بی کس شاادی که 
پا جمعت کایو،میدونی دی ااای اله دیر میرساایدم چی  باید از تو کلو دیگه 
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مد؟. _ولو کن ولو کن  قاتی برات پیش میو فا بهات جا لعاتی   میخوام برم از ایا
 توچه من با کی میگردم تو کی هسی اصح.

ارصابو حسابی تورد شد یای زدم تو لوشش دست و لذاشت روی لونش و 
 از اتاق زد بیرون.

یه کلوپ جمعش کاو بهش لفتو  ید از  با ارصاااابمو تورد کرد واقعا هر روز 
 ود....ابو حسابی تورد بمیتونه بره بیرون ولی نگفتتو بره ه*ر*ز*ه بازی ارص

 
 مسیت 

 
له  یده بودم همش دروا همش انفرادی حوصاا ندان دراز ک اا خت ز روی ت
هیچاس رو نداشااتو ، اته چطور شااد که زندلیو ایاقدر تغییر کرد، از روی 
تخت بلاد شاادم و داشااتو راه میرفتو که یه ساارباز داد زد :مساایت تهرانی بیاد 

 :ماو. _بفرمایید بریو .بیرون. بدون حوصله رفتو طرفش و لفتو
چرا لحاش ایاقدر توب شد بفرمایید اوه. همراه سرباز رفتو رسیدیو به یه اتاق 
در رو باز کرد و من رفتو تو با تصااویری دیدم تعجی کردم چطور میتونه زنده 
باشااه اون که مرده بود این چطور میتونه ایاجا باشااه واقعا تعجی کرده بودم که 

 ب خ و تواهش میااو پسرم. اومد طرفو و لفت:پسرم
ست چ و رفت روی  ستو چی بگو فقم برام تعجی بود که چطور زند نمیدون

 پسری که اون رقی ایستاده بود لفت:چطوری مسیت تهرانی؟
 .?_تو کی هستی؟  .اون پسره:داداشتو



 55 من یارباب دو چهره 

همه حرفاشو با لحن تاصی میگفت ب یت کار مسیت تهرانی به کجا رسیده که 
ه با لصاا انیت طر  اون زن رفتو و پرساایدم :تو چرا یای داره مسااخرش میاا

اومدی؟ مگه نمرده بودی لعاتی؟. اون پسااره اومد طرفو یقمو لرفت و لفت: 
 حر  دهاتو بفهو بچه قرتی. _لم و اونور مردیاه زاغارت 

معلوم بود از قیافش از من بزرگ تره رفتو طر  اون زنه که تجالت میا ااو 
روضاای خ*ی*ا*ن*تاار بودی که اول ایاو پس  بگو مامان لفتو:یعای ایاقدر
 دادی،ازت همی ه متافر بود

ستو از اون اتاق   شده بود فقم میخوا صابو تیلی تورد  دیگه هیچی نگفتو ار
لعاتی بیام بیرون تواسااتو از در برم بیرون که صاادای اون زنه رو شااایدم که 

برام انا  ستادم فقملفت:باید درباره انا چیزی بهت بگو. اتا اسو انا رو شایدم ای
سیت  سرم م مهو بود برل تو طرفش لفتو:چی میخوای بگی دربارش هان . _پ
اردم باش بریو تونه برات توضیت میدم. _اوال من پسر تو نیستو دوما نمیدونی 
شدم نه غمگین  شحال  من زندانمی. _تو ازادی دیگه. با این کلمه ازادی نه تو

چه چیزی  جا بگو فقم میخواسااتو بفهمو این زن  نه. لفتو:همیا یدو نا م از ا
سر که  سرم، انا دتتر تواهر ماه یعای دتتر تاله تو و این پ شه پ زودباش. _با
می یای برادر بزرگ اناساات مریو نمادر اناا نمیتونساات ارسااین رو بزرگ کاه 
بخاطر همین من بهش شیر دادم و یه طورایی پسر من شد و ارسین از تانوادش 

 ناست تواهش رو میخواد پیدا کاه. جدا شد االنو دن ال ا
تعجی کرده بودم چطور ممااه انا دتتر تاله من باشه چرا هیچوقت اسمی از 

 مریو توی تانواده این زنه ن ود حسابی قاطی کردم و از اتاق زدم بیرون.......
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 انا
شده بود من  شتو نمیدونو چی بارث این همه تغییرم  صله هیچاس رو ندا حو

شدن در اومد ولی که اهل ایااارا  صدای باز  سرم درد لرفته بود  سابی  ن ودم ح
تاون نخوردم میفهمیدم ارمان هست فقم دلو میخواست بزنو لهش کاو پسره 
روضاای رذاب جونو شااده اومد جلوم ایسااتاد یه کت و شاالوار دتترونه هو 
ص ت تو محافظ  شی نیومده از  ستش بود انداتت رو تخت و لفت:به تو تو د

 برات؟ _نه لرفتمش نیفتاد. شخصیمی افتاد
به نفعته زبونتو کوچیک کای ولرنه برات بد  با سااررت چونمو لرفت لفت: 
تموم  می ااه. به رقی هولش دادم و لفتو:بروبابا همه زندلی من تحدید شااده 
لم ااو. حالو بد بود از تونه تواسااتمدبزنو بیزرون که این غوالی لاده ارمان 

 نره غول. جولومو لرفتو، لفتو:لم و اونور 
ستو  شد میخوا صابو تورد  سابی ار هیچی نمیگفتت فقم جلومو میگرفتن ح
شتن بدو رفتو باال تو اتاقو و در رو  ضیا نمیذا شو ولی این رو برم جایی تاها با

 قفل کردم....
 

 پدر انا نمسعودا
ته ای  به دو هف مان تو جاش پیش ار یدونو  ندارم ولی م نا ت ر  ماه از ا یک 

برای مریمو تاگ شده بود دلو برای تاها زن زندلیو تاگ شده برل تو ایران دلو 
 بود کسی که راشقانه دوستش داشتو ولی اون به من ارتماد نارد،

 سال ق ل، از زبان راوی 4
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مریو:مسعود مسعود کجایی زود باش بیا . مسعود:اومدم رزیزم. یه ب*و*سه 
 گه رو دوستروی پی ونی مریو لذاشت سا ون زیاد بود ولی راشقانه همدی

داشتن.دست در دست هو از تونه تارک شدن انا توی تونه تواب بود ام ی 
قرار بود که مسااعود معتمد و مریو ناصااری با تانواده تهرانی محقات کان ولی 
برای چی برای چه کاری . تانواده معتمد وضع توبی داشتن ولی اونقدر رالی 

سیدن رف صر تهرانی ر شونن ودن به تونه یا ر ارتی ق  تن داتل همه به پی واز
رفته بودن مساایت و مهیار کاار هو و باغرور تاصاای ایسااتاده بودن لیح تانوم 
نمادر مسیت و مهیارا اومد طر  مریو و ب*ش*لش کرد و لفت:توش اومدی 
تانوم معتمد.  مریو:مرساای تانوم تهرانی.  مثل همی ااه لیح با غرور تاصاای 

ایااه با مسااعود ازدواک کاه وضااع مالی  مریو رو نگاه میارد مریو دتتریق ل
تیلی بدی داشاات بخاطر همین لیح همی ااه اون رو توب نمیدید. لیح:اقا 
مسااعود انا کجاساات چرا نیوردیاش؟ . مسااعود:انا تواب بود بخاطر همین 

 نیوردمش.
اون شای طوالنی توب لذشات ولی اونجاش بد شاد که مریو حرفای لیح و 

 ارسین شاید.... مسعود درباره پسری به نام
 

 راوی
مریو همی ااه ارومو مهربون بود ولی ایا ار فرق داشاات با اون حرفای شاااید 
حسابی رص انی شده بود،در رو باز کرد و وارد اتاق شد که مسعود دستای لیح 
شد و به طر   صحاه بود زود از اتاق تارک  رو لرفته بود،براش رنج اور ترین 

ود اون چ مای ابیش تیس تیس شده در تروجی رفت،مریو دلش شاسته ب
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بودن ولی تودشااو گ*ن*ا*هاار میدونساات که نتونساات جلوی لیح محاو 
شو  سر شده بود ،همش پ ت  سابی تیس  شی بارونی بود مریو ح سته ،  بای
نگاه میارد که شاااید ماصااور بیاد ولی ت ری از مسااعود ن ود دلش حسااابی 

سابی ناراحت بود که چطور این ا سته بود دلش ح سته بیفتشا ه چطور تفاق تون
 مسعودی که حر  از ر ق میزد با لیح بوده.

توی اون تونه وقتی مسااعود تواساات بره دن ال مریو لیح جلوشااو لرفت و 
لفت:انتظار نداری بذارم بری دن الش اله بری به اون دتتر توشااگلت همه 
چیزو میگو. مسعود:لیح ارسین مال تودت نمیخوامش. مسعود از تونه رفت 

 بیرون.
همین شد کیاه ای برای ارسین که لیح میخواست ارسین پ ت پرده های اتاق 
ایسااتاده بود حاال هزاران کیاه ارسااین از تانواده معتمد داشاات که اول از همه 

 میخواست مریو از این بازی حذ  ب ه.....
 

 مسیت 
ر نبخاطکله ذهن و فارم رفته بود روی مریو اسااو مامان انا مریو بود ولی لیح 

سر چطور میگه  شمن تونی مریو بود پ صداش نمیزنها د اتفاقات دیگه مامان 
تواهر بودن، حسابی ارصابو تورد شده بود سوار ماشین اماده شدم ،شدم و 

 به طر  ویحم توی شمال رفتو به تاهای نیاز داشتو
 هاهاگه ایااه نمی ه از میثو ابراهیمی رو پلی زدم ، فک کاو تاها اهاگی که ب 

 حال ماو باهاش توصیف کرد
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 ایااه نمی ه تو بگی همچی مثل قصه ست

 می یاو میدونو هاوز حس هست باز توی قل امون
 یا ماو حس کن بگو با مای تا ته دنیا

 یا بگو تمومه همه حرفا تو بگو این یا اون
 با پاهای تسته مگه می ه همسفرم شی

 تو همش میخوای زتو دلو شی ایاو نمیفهمو
 شاسته مگه می ه دل به دلت داد با قلی

 دیگه ساکتو بسمه فریاد کهاه شده زتمو..
 توب ب ین دیوونه تمومه تونه داره اسو تورو میگه

 راشقو هاوزم تورو میی*و*سو لریه نان دیگه
 لریه نان دیگه

 توب ب ین رزیزم با تو مری و ولی راضیو ایاجوری
 هستی تو کاارم چه بی قرارم آته تیلی ازم دوری

 تیلی ازم دوری........
ست باید برم دن الش ولی ر ق من  سابی حالو بد بود دلو فقم انا رو میخوا ح
االن کجاست این اهاگ بدجور حالمو توصیف میارد .... تا ویح داشتو فقم 
شین رو پارک کردم رفتو توی ویح روی تخت دراز  سیدم ویح ما فار میاردم ر

 ک یدم و به تواب رفتو.....
 _مسیحت مسیححت کماو کن مسیحححححححححت
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صدا زدم  ست بلاد اون باالی رو  از تواب پریدم این چی بود انا انای من کجا
 بهش ایمان نداشتو ولی االن باید کماو کاه. 

بلاد داد زدم مگه نمیگن به بادت کمک میاای کماممممو کن. کی میگه مرد 
 قش تیلی بدی کردم ......لریه نمیااه ولیدشاید نامردا لریه میاان در ح

 رادوین  
شده 1 سابی نگرانش  ماه دارم دن ال انا میگردم ولی هیچ، این دتتر کجا رفته ح

بودم ، حتما کار مساا ت با ت رای جااب تهرانینپدر مساایتا دادن مساایت آزاد 
شااده ، دلو برای اون لوس بازی انا که کو شااده بود تاگ شااده بود واقعا بعد 

نا رو مث تواهرم میخواسااتو،انا دتتر توبیه ولی این همه اشااااییو با الین ا
 م ال حقش ن ود...

 
 سال ق ل از زبون راوی4

مریو شی برل ت تونه مسعود کله تونه رو وجی به وجی راه میرفت مرمی 
وارد تونه شاد مساعود دوید طرفش و لفت تانومو مریمو. ولی مریو هیچی 

شک بودن، بدون  چیزی بگه رفت طر   نمیگفت چ مای ابیش پر از غو و ا
 اتاقش و در رو بست نمیخواست ام ی کسی مزاحمش ب ه...

شغل   شده بود هیچوقت از  شحال و پیروزمادانه به روبه رویش تیره  لیح تو
یای از پسراش و شوهرش راضی ن ود ق ل از ایااه مریو با مسعود ازدواک کاه 

ود اومدن ارسااین می ااه لیح با مسااعود رابطه داشااته  و اون شاای بارث به وج
سال ه حتی از مهیار و مسیت هو  بزرگ تر بود  29ارسیای که پر از نفرته االن 
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سعود بی تر بود ولی لیح برایش هیچی مهو  ن ود فقم  س ت به م ساش ن لیح 
 ه*و*س  حتی برای شوهر تودشو اهمیت نمیذاشت .

ست غو مریو رو ب یاه  سته تر از همی ه اون نمیخوا شا سعود  ولی از همه  م
کاراش پ اایمون بود ولی برای مسااعود سااوال بود که چرا لیح بعد از این همه 
مدت حرفی از ارساین میزنه چرا توی مهمونی که مریمو هسات همه ایاا برای 

 مسعود سوال بود 
ساله داشتن که از همه چی براشون مهو تر بود ن ابد 15مسعود و مریو دتتری 

 مریو بدونه. میذاشت انا از قهری تودش و
 

 انا نزمان حالا
کت و شاالواری که ارمان بهو داد رو پوشاایدم مج ورم بودم همش دن الش برم 
واقعا حسااابی ارصااابمو تورد کرده بود نمیتونسااتو چیزی بهش بگو چرا این 
با ژل  اد ن اااده بودن  مده بودن ولی بل هام در او ید با ااو مو با رذاب  مه  ه

ر اتاق ارمان ایسااتادم ماتظر شاادم بیاد از حالت ااون دادم و رفتو بیرون جلوی د
فت:می یاو کو کو داری ادم می اای مد بیرون و ل تاقش او . _چی لفتی ا

_صااداتو بیار پایین بچه  ��?روضاای؟من میخوام از ایاجا برم لعاتی ولو کااه
قدر زبون درازی میاای؟ _هرچی  فک کردی کی هسااتی ایا عدش تو  جون ب

 باشو از تو ادم ترم....
 ارمان

تودمو تیلی کاترل میاردم هیچی بهش نگو ولی ارصاااابمو تورد میارد یه  
شدم ماتظر بودم بیاد در رقی  شین  سوار ما نگاهی بهش انداتتمو رفتو بیرون 
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با ار انیت  باطه برو جلو.  باز کرد که لفتو:فک نااو جای محافظ رقی  رو 
تا بلیم درو کوبوند و رفت جلو ن ااساات راناده ماشااین رو به راه انداتت، دو

اه توی فار  نا رو ب رم ایران ولی اون ق ول نمیا ید ا با ید میگرفتو  با برای ایران 
 بودم که صدای انا رو شایدم اقای رئیس رئیس رسیدیو. 

رئیس رو با طعاه تواساای میگفت نگاهش کردم بای یک پوزتاد و از ماشااین 
 پیاده شدم توی رستوران با چاد نفر قرار داشتو

ان شادم میز رو بهو ن اون دادن انا هو پ ات سارم میومد تا وقتی وارد رساتور
 رسیدم سر میز که میاائیل لفت :چطوری اقای معتمد. 

فت:این کوچولو  که ل چه ت ره   ید  که فهم که چش غره ای بهش رفتو 
محافظته؟. نگاه به انا کردم که قیافش رحمت سااوال بود هرکی بود با سااوتی 

یل لفتو:اره محافظ جدیدمه. _چه کوچولو میاائیل هاگ میارد به طر  میاائ
 ناز نازی.، توبی محافظ کوچولو؟. تیلی جدی لفت:بله توبو.

 
 ارمان

ارصاا انیت از قیافه انا معلوم بود قیافش پر از سااوال مجهول،باید ام اای همه 
 چیزو توضیت بدم رو به میاائیل لفتو:تی کارای شرکت چی شد؟

بد پیش رفت،ارمان باید زود برلردی  _تواین چاد ماهی که ن ودی تیلی کارا
ولرنه کارتونه میخوابه. _میدونی که میاائیل نمی ه. _باهاش حر  بزن تی 
بهش بگو.  هیچی نگفتو میاائیل چرتید طر  انا و لفت:انا تانوم ب ااین یه 
چیزایی بگو. که لفتو:ساااکت میاائیل. _ارمان بذار بفهمه تو ساااکت شااو. 
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مااساا ی ن ود میاائیل طر  انا لفت:نگاه انا راساات میگفت ولی االن وقت 
جان تو دتتر رمو ارمان مایی ارمان بخاطر تو از ایران اومد امریاا تا کمات 
کاه ولی تو یه کو شورشو در اوردی االنو باید برلردیو ایران تا دو روز دیگه این 

 تمام واقعیت دیگه تصمیو با تودتونه.
س سریع قیافه انا هاگ بود از تعجی نمیدون شد و  تو چی بگو انا از جاش بلاد 

به طر  بیرون رفت تواستو بلاد ب و که میاائیل دستو رو لرفت و لفت:نرو 
ارمان به تاهایی نیاز داره. نمیدونسااتو چاار کاو هاگ بودم کح اته انا به این 

 زودی ن اید بفهمه ..
 انا  

ز همه چی پر بود ایاا چی میگفتن یعای همه این مدت ماو بازی میدادن دلو ا
میخواسااتو فقم لریه کاو حال حوصااله هیچی و هیچاساایو نداشااتو دلو 
میخواست برم یه جایی تاها باشو ولی هیجا رو نداشتو یه کافی شاپ  نزدیاو 
بود رفتو ن ااسااتو حسااابی حالو لرفته بود دلو فقم االن مادرمو میخواساات 

یه  و زود رفتچ ااای ارومی داشاات همی ااه بهو امید میداد ولی رفت تیلی
دست رو پ ت تودم حس کردم زود بلاد شدم دیدم یه مرده از قیافش میخورد 
مست باشه لفت دتتر کوچولو بیا برمی ارصابو تیلی تورد بود فک کاو این 
بهترین موقعیت برای این بود که ارصاا انیتمو تالی کاو لرفتو شااروع کردم به 

ستامو لرفتزدنش هیچای جرئت نمیارد نزدیامون ب ه که از    پ ت یای د
 برل تو دیدم ارمان نمیدونو چرا ولی دیگه هیچی حالیو ن د.....

 
 مسیت
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شده انا رو پیدا کاو رزیز  شیک زدم باید هرطوری  شدم یه تیب م ای  بلاد 
تریاو باید تمام بدیامو ج ران کاو از ویح اومدم بیرون سوار لاسوزم شدم و به 

سررت طر  تهران رفتو،باید بمر پیش  ست، با  شاید اون بدونه انا کجا مهیار 
زیادی میرفتو............ باالتره رسیدم در تونه مهیار رفتو زنگ رو زدم در رو 
باز کرد رفتو تو تونه تا دیدم پرید ب*ش*لو واقعا دلو برای مهیار تاگ شده بود 

ی؟؟ ولی انا همه چیو از ذهاو برد به طر  مهیار لفتو:مهیا  از انا تی  ندار
شو  سیت بیخیالش  ست بگو. _م _چطور؟ _باید پیداش کاو اله میدونی کجا
بذار اروم زندلی کاه. _مهیار میگو بگو کجاس.  _رفته امریاا همراه رادوین 
وقتی بهش لفتی فراموشاات کاه نمیتونساات بخاطر همین از ایران برا همی ااه 

 رفت...
 و رفتو ..... دیگه هیچی از حرفاشو نفهمیدم زود از تونه تارک شدم

 
 

 ارمان
ماده بیهوشی رو زدم به لردنش و بیهوش شد حسابی بخاطر این کارم ناراحت  

شین رفتیو طر  اپارتمان  شتمش تو ما شدم بلادش کردم لذا بودم ولی مج ور 
شااخصاایو،همش ماتظر راس العمل بیدار شاادن انا بودم که چطوری رفتار 

ام سااوال بود . رساایدیو به میااه اصااح ماو شااااتت ؟فهمید کیو ؟ همش بر
بود حوصله نداشتو  9اپارتمان پیداه شدم و انا رو ب*ش*ل کردم اسانسور ط قه 

ماتظرش بمونو از پله ها رفتو باال توش ختانه من ط قه دو میا ستو،رسیدم در 
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اارا رو  تدمت با  له اون تونه بزرگ  باز کردم رفتو تو اصااح حوصاا تونه رو 
شتمش ترجیع دادم ماو ان شتمش ندا شیو تا بتونه با ماجرا کاار بیاد، لذا ا تاها با

نا  یدم در هو برا اطمیاان قفل کردم که ا تاق کاار تواب روی تخت و تودم تو ا
 فرار نااه..

 مسیت  
ید ادرس تونه  با اا بگیرم ولی اول  یه بلیم برای امری ید هرچه سااریع تر  با

تا بوق توررد که دو یدا کاو ،زنگ زدم امیر  ید تو  رادوین رو پ صاااداش پیچ
سی؟  شاا کجا بودی؟ن اید ار رفیقت حال بشر سال ا ست ام سال دو شی:پار لو
_امیر باید یه کاری برام باای. _چاار داش؟ _ادرس تونه رادوین رو میخوام 
. _برا چی؟ادرس تون ااو میخوایی؟ _باید دن ال انا بگردم برای ام اای پرواز 

ن ودم و قطع کردم باید به تودم  دارم ادرس تون و پیدا کن برام . ماتظر جواب
برسااو سااریع رفتو طر  اپارتمانو ..........در تونه رو باز کردم پیراهامو در 
یه طر  هو  نا رو ب یاو از  اوردم پریدم تو حموم توشااحال بودم که میخوام ا
ترس داشااتو که نشذیرتو یا ازدواک کرده باشاااه همه چی برام م هو بود ولی یه 

 د ...توشحالی ته دلو بو
 انا  

سرم بی حال بود در اتاق رو  شدم  شااس بود بلاد  چ امو باز کردم توی اتاق نا
باز کردم  تاق رو  تاق دیگه هو بود در ا یه ا باز کردم اومدم بیرون،هیچای ن ود 
ستو در  ستو برم طرفش ولی لفتو االن فرار کاو بهتره تا که ارمان رو دیدم توا

اتاق میگفت:درا قفلن زحمت نان. میخواستو رو باز کاو که دیدم قفله از توی 
 ��?برم بزنو لهش کاو ولی نمی دددد
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 راوی  
  

همه این چاد تانواده دغدغه های زیادی داشااتن مساایت در راه اومدن و انا در 
راه رفتن ساارنوشاات بد داره باهاشااون کاار میاد،یعای می ااه انا مال یای دیگه 

 هم ون م هو . ب ه،انتقام لیح ارسین به کجا تتو می ه
 از زبان راوی  

شت که از قیافش معلوم  سی دا ستر شد و به طر  فرودلاه رفت ا سیت اماده  م
بود ولی اون اتو دیگه تو صورتش ن ود با راناده شخصیش که ت رش کرده بود 
ست دو روز  سیت میتون شتن به تیال م شت میرفت،با امیر تو فرودلاه قرار دا دا

 ود.دیگه ر ق و ب یاه ولی چه س
 سارت ق ل2

راناده:اقا اله رئیس بفهمن برام بد می ه تواش میااو. ارسین:ایاو بفهو اله از 
دستورات من پیروی ناای برا تانوادت بدتر می ه میفهمی که؟  راناده:تواهش 
میااو اقا با تانوادم کاری نداشااته باشااین. ارسااین:پس بهتره به حرفو لوش 

 کای. راناده:چ و.
ت انتقام ااو شااروع میارد ولی چرا از مساایت لیح چطور ارسااین کو کو داشاا

 راضی شد پای بچه های تودشو به این بازی با ونه.
 انا

ارمان:انا بیا ب ااین کارت دارم. _بذار برم ترمان ازت متافرم. _بذار توضاایت 
بدم. بی رحقه به حرفاش ن ستو. ارمان:تی نگاه انا کامل به حرفام لوش کن 
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یزی بگو، تی نگاه من ارمان معتمد پسررمو توام باا به بده بعد اله تواسی چ
دالیلی من رمو مسعود رو لو کردم که توش ختانه رمو اومد پیش من و کامل 
همه چیز رو برام توضاایت داد بهو لفت کماش کاو من هایتمو تغییر دادم و 

ل ئاومدم امریاا تا از تو مراق ت کاو که تو روز به روز بدتر می دی، که تا میاا
شدم همه چی رو بهت بگو، باید برلردیو ایران انا  سوتی داد و مج ور  جلو تو 

 میفهمی باید برلردیو. 
کح مخو سوت میا ید داشت چی می فت اصح حال توشی برای این حرفا 

 نداشتو بدون چیزی بگو رفتو طر  اتاقی که بودم و در رو بستو.
 ارمان  

ولی باید کماش کاو چطوری بهش قیافه انا بدجور دپ شااد حق بهش میدم 
سیت تهرانی یای  ست داره م بگو که بهش حس دارم ولی اون یای دیگه رو دو
که  اار بودم  ید بهش بگچ،تو همین اف با هان ولی من  فای تهران و ج از معرو
نا رو ب رم ، رفتو  یل بلیم بگیره ولی چطور ا اائ تصاامیو لرفت زنگ بزنو می

اید برمی ایران می اااه بدون دردساار بیایی. طر  اتاقش لفتو:انا؟ . _بله. _ب
_میام ارمان. دیگه هیچی نگفتو صداش تیلی بی رمق بود  ترجیع دادم هیچی 

 نگو رفتو طر  تلف و به میاائیل برای هماهاگ کردن بلیم زنگ زدم....
 مسیت

راناده داشاات از راه رجی ی میرفت که لفتو:کجا میری؟ _رئیس متاساافو. و 
 دره تودشو پرت کرد بیرون..... ماشیاو انداتت طر 

 راوی  



wWw.Roman4u.iR  68 

 

ته دره رفتن ارسااین  به  راناده از ماشااین پرید بیرون ولی مساایت و ماشااین 
 میخواست کاری کاه که مسیت از بازی تارک ب ه ولی موق شد یا نه؟

ارسااین ماشااین رو جلو اون راناده پارک کرد و پیاده شاادو لفت:افرین کارت 
تا پلیسااا درلیر ماجرا ن اان و ارسااین راناده رو  توبه بود ولی باید تومه بمیری

شد که این کارو  ضی  پرت کرد پایین. ولیی بین این همه اتفاق لیح چطوری را
 با پسرش کاه ..

 
 راوی

ارسااین بعد پرت کردن راناده در دره سااوار ماشاایاش شااد و به طر  تونش 
ی لحرکت کرد ،ارساین قیافش یطوری شاده بود یه غو تاصای تو نگاش بود و

هیچی رو ن ااون نمیداد و فقم ه*و*س انتقامی که لیح انداتته بود توی دلش 
 رو داشت..

امیر در فرودلاه ماتظر مساایت بود ولی ت ری از مساایت ن ود نگرانش شااد و 
لوشیش رو برداشت و شماره مسیت رو لرفت،که در جواب فقم شاید م ترک 

د ع از فرودلاه تارک شمورد نظر در دسترس نمی اشد... لوشی و قطع کرد سری
و به طر  تونه اقای تهرانی نپدر مساایت و مهیارا رفت با سااررت زیادی می 
صاد  کاه ولی  ست ت شده بود چاد بار میخوا روند چون دلش بدجور نگران 
شد و زنگ به اقای تهرانی زد و اقای تهرانی  شین پیاده  سالو بدر برد،از ما جون 

ی:چی ااده پساارم تیلی نگرانی؟!. امیر:اقای به بیرون از تانه اومد. اقای تهران
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تهرانی مسایت غی ش زده. تهرانی:چطور؟. امیر:قرار بود مسایت بره امریاا ولی 
 یه دفعه ناپدید شد تلفا و در دسترس نیست. تهرانی:پیداش میاایو.

 انا
ستو چرا ایاقدر راحت حر  ارمان رو ق ول کردم ولی دلو برای ک ورم  نمیدون

ی همه چی تاگ شده بود حتی مسیت که لفت فراموشش کاو تاگ شده بود برا
به  نگ بزنو  مان لفتو:می اااه ز مدم بیرون و طر  ار تاق او که ناردمواز ا
رادوین،مطمئاو تیلی نگرانو شااده. با لحن رجی ی که تا حاال ازش ن ااایده 
مان. _تواهش  یا این تلفن. رفتو نزدیاش و لفتو:مرساای ار فت:اره ب بودم ل

سال میااو دتتر رم شحالی ته دلو بود باالتره بعد چاد  و. با این کلمه یه تو
یه فامیل واقعی داشااتو. رفتو توی اتاق و شااماره رادوین رو لرفتو. یک بوق دو 
صداش غو توش موک میزد با لاات زبونی  شت:بفرمایید. سه بوق و بردا بوق 

ونه کجایی؟دیکه اون لحظه افتاد تو زبونو لفتو:م..من..مان...ماو ان...انا. _انا 
اگ شاااده. _ماو ابجی کوچولو بگو  چرا بی ت ر رفتی؟. _رادوین دلو برات ت
کجایی بیام پی اات، نمیدونسااتو چی بگو، تاها حرفی تو دهاو پیچید این بود 
گه و تلف رو قطع  نذاشااتو چیزی ب تداحافظ.  که لفتو:من دارم میرم ایران،

ی شدم ولی حالو بد شده کردم و فقم لریه میاردم نمیدونو چرا یهویی ایاطور
 بود فقم لریه میاردم .....

 
 رادوین

شت چیزی بگو زود  شد ولی چرا نذا بعد از زنگی که انا بهو زد تیالو راحت 
به الین ت ر ایااه انا بهو زنگ زده رو دادم اونو تیلی توشحال شد من و الین 
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سل  شدن انا همه چیز فعح کا شتیو ولی با ناپدید  لیم شد،یه بقرار ازدواک لذا
نا  یداش کاو ولی ا باید ماو برم ایران اونجا راحت تر میتونو پ براز ایران لرفتو 
 پیش کی بود که ایاقدر بهش ارتماد داشت که میخواست همراهش جایی بره .

 راوی  
لیح:ارسااین چاار کردی؟. ارسااین:پساار اولیت از ماجرا بیرون رفت. لیح یه 

امه داد:حاال نوبت انا معتمد،که ناپدید شاده. ل خاد پیروزمادانه زد. ارساین اد
 لیح با سرش تایید کرد.

 مگه مسیت پسر لیح ن ود پس چرا ایااارا رو میارد؟.

💋❤💋❤💋❤💋❤ 
 ��انا ��

 یک شی
 همه ی تیابان ها را

 ��?با تمام بلوارهایش

 پارک را با تمام
 درتتان و نیماتهایش

 �🟃�?تواهو دزدید

 همه را تا میزنو
 کوله ی تیالو می لذارمو در 

 ��?به سمت تو میآیو

 تا
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 �🌃�?با تمام تیابان ها و پارکها

 ��?با من تاطره داشته باشی
 که هرلز نتوانی

 �🙈�?فراموشو کای

@nlelTTelT📚 
 
 راوی  

 دوهفته بعد 
سر جاش ن ود اقای تهرانی  ست  شده بود دیگه هیچی در همه چی قاطی پاتی 

سرش بود  سیت ن ودوانا و ارمان  برل تن در به در دن ال پ ،ولی هیچ ن انی از م
شدن ولی هرچه  سیت یک ر قی ناپدار  سیت بود،انا و م و کله امید انا دیدن م
میگذشاات زندلی ااون رجیی تر می ااد ،هدر روز امروز فردا میاردن که یک 
محقات به انا و مساایت بدن ولی انا نمیدونه چه اتفاقی برای ر ااقش ارباب 

 ده.دوچهرش افتا
 انا
واقعا ارصابو داشت تورد می د هی امروز فردا میاردن رابطو با ارمان توب   

شده بود ولی نمیتونستو بخاطر دروغای که بهو داده ب خ مش،ارمان کو پیش 
میاد تونه باشااه یا شاارکت یا ساافرای کاری ،رادوین دو روز ق ل ایااه ما بیایو 

ودم ،تلف رو برداشااتو و شاامارشااو ایران اومده بود ایران و باهو در ارت اط ب
تانوم کوچولو. _سااحم رادوین،  یک بوق دو بوق برداشااات سااحم  لرفتو،
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توبی؟. _نه کجا توبو یک هفته دیگه الین میخواد ازدواک کایو باید هممون 
برلردیو امریاا،بعد ازدواجمون الین ق ول کرد بیاد ایران و لفت دوساات دارع 

جی یییی رادوین تیلیییییی م ارک. _مرسی ابتو پی ش باشی. ذوق زده لفتو:وا
شیک انتخاب کن که اونجا بترکونی. _باش داداش.فعح. _  جون پس یه ل اس 

 فعح کوچولو مواظی تودت باش. 
تلف رو قطع کردم واقعا برای رادوین توشااحال بودم ولی یاد مساایت افتادم که 

 ازش فرار میاردم .
 

 ارمان 
روز ندیدمش از وقتی اومدیو ایران سر من تیلی  دلو برای ان تاگ شده بود دو

 شلوش شده کو میرسیدم بهش سر بزنو.
میاائیل:ارمان چرا بهش نمیگی دوسااتش داری؟ _اون راشااق یه پساار دیگش 
شی لرفته بود؟. _اره  سرهاگ معروفه که زندانه؟فرامو سیت تهراتی؟ _همون  م

طرفه دن الش  تودشاااه،مطمئاو مساایت هو انا رو دوسااات داره ولرنه انا یک
نمیرفت. _شاااید. بیخیال،درباره طرح اصاالی چاار کایو؟این اف االی تیلی 

 روش لیر داده. _درستش میاایو،ولی فرصت باید داشته باشو.
 

 انا
 

 ��?به توب نیاز داشتو روی تخت دراز ک یدم و چ ام لرم شد..
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 مرد توی تواب:میاویسو ر ق

 ❤دتتر:بخوان قلی 
 مرد:می نویسو ر ق

  ?بخوان نفسدتتر:

 مرد:می نویسو ر ق
 دتتر:بخوان روح

 مرد:می نویسو تو

 دتتر:بخوان من

 مرد:می نویسو ما

 دتتر:بخوان ر ق...!!!

سارت کردم   صح  21:45از تواب پریدم ایاا کی بودن یعای چی ؟نگاه  بود  ا
 تواب برام م هو بود ایاا دیگه چی بودن کیا میتونستن باشن؟

 
 انا

دیده بودم ،بودم تواب رجی ی بود تازلیا تیلی از این تواب در لیر توابی که 
ها می یاو ،نمیدونو چرا دلو تیلی شور میزد نمیدونو چرا ولی ته دلو یه طوری 
سریع  شدم  شدن در  صورتو زدم که متوجه باز  شدم یه ابی به  شده بود و بلاد 

تان نا  مان. _سااحم ا اد لفتو:سااحمممو ار نه بل ما یدم ار پایین د وم رفتو 
لل،توبی؟. _مرساای تو توبی؟. _توبو،چرا تواب نیساای؟. _هیچی از 
سی رادوین لفته حتما هممون  ستی ارمان یک هفته دیگه ررو تواب پریدم،را



wWw.Roman4u.iR  74 

 

شی  شلوغه. _باش، سرم تیلی  سعی میااو وقتمو ازاد کاو  باید بریو. _باش 
 بخیر.

 

ا تیه توضیت کوتاه:این قسمت از رمان که مربوط به یک روس�👈👈👈�✔

 ✔ناشااتته تخیلی
 راوی  

 چاد روز ق ل
 ش

للااز:رلی،رلییی بیا ایاجاااااااا. رلی:چی ده للااز؟. للااز:ایاجارو نگاهههه. 
 رلی:برو رقی،بیارمش بیرون.  للااز:زود باش رلی.

 ❌ ندارد خبر حضورش از کس هیچ که مخفی روستای یک❌
ون تیلی تون ازش رفته بود، به سااختی رلی اون پساار رو از ماشااین اورد بیر

رلی و للاازو پساار و دتتر رئیس روسااتا هسااتن که اون پساار رو پیدا کردن. 
سره  سرت. للااز:بابا این پ سر تونه رو انداتتی رو  رلی:بابااا بابا. رئیس:چیه پ
رو توی دره پیدا کردیو ،تون ازش تیلی رفته ولی هاوز زندس. رئیس:بیارش 

 تو تونه رلی،زود باش.

➖➖➖ 
 رادوین

جه تو برم   له نان. _قربون له مدم رادوین،رج یاااا. _آ رادوین:الیاان زود ب
 تانوم توشگله زود بیا. 
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حسااابی توشااگل شااده بود  الین وقتی داشاات میومد پایین تعجی کرده بودم
سته و با ارامش میومد،انا  شدم تیلی اه ستادم و ماتظرش  رفتو جلوی پله ها ای

تاده بود که یه چ مک معای دار بهو زد که من تادیدم ام ی باالی پله ها ایس
بهترین شی زندلیو بود.الین رسید دست و لرفتو و یه ب*و*سه به دستش زدم 
واقعا رالی ترین بود بهش لفتو:توشااگل شاادی تانومی. _میدانو رادوین. 

 .?فهمیدم کار اناس ولرنه الین از این جوابا نمیداد
 
 

 مسیت
یچی یادم ن ود که کجام و برای چی از تواستو بلاد ب و که چ امو باز کردم ه

شدم نمی ااتتمش هرچی فار کردم  صدای یک دتتر توجمو جلی کرد بلاد 
ن ااااتتمش از قیافو که پر از سااوال بود به حر  اومد لفت:سااحم من للااز 
شو رلی اوردیمت  شیات چب کرده بود من و دادا ستا ما ستو دتتر ارباب رو ه

اجا کجاسااات؟ _ایاجا مخفی هیچای بلدش نیسااات پس توهو ایاجا. _ای
نمیخواد بفهمی کجاساات. هیچی نگفتو یاد تمیر افتادم یاد ساافرم یاد انا همه 
چی مث یه فیلو کوچیک رد شااد رانادم لفت:متاساافو ارباب. یعای چی ااده 
تواسااتو بلاد شاادم که یک مرد مساان  اومد تو لفت:بلاد ن ااو،حالت توب 

،کارای زیادی دارم. _میگو ب ااین ساارجات. نمیدونو چرا نیس. _من بابد برم
ولی از حرفش میخاوب شاادم. هیچی نگفتو که لفت:من ساااالر تان ارباب 
این روسااتام. _بله. _هیچی یادت میاد اساامت فامیلت؟. _من مساایت تهرانی 
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هستو. تا ایاو لفتو قیافش تغییر کرد تغییری بسیار که از جاش بلاد شد و رفت 
 طر  للااز پیچیدم لفتو: چش شد؟. _ماو نمیدونو.بیرون، به 

 
 راوی

این چه قساامتی شااد که مساایت راهش بره طر  ساااالر تان ،کساای که تاها  
سیتا دتتر مظلوم و ولی چی د که همه  شو داد به تهرانی بزرگ نپدر م دتتر
شد یه مرد  ساگ  شد یه ادم دل  ساالر تان  شد، چی تغییر کرد لیح وارد ماجرا 

ساالر تان با اتمو که ل لااز و رلی رو به فرزند تواندلی ق ول کرد،چی د که 
فامیل تهرانی تغییر کرد چی د تک دتترش هیچ حرفی ازش ن د،همه این راز 
ساالر تانی که بع  از مرگ یا به ر ارتی  ساالر تان باز می ه  ست  ها فقم به د
قتل تک دتترش شاااساات شااد مردی بد مردی مغرور که هیچای براش مهو 

 ن ود ولی للااز بد دل و بدست اورده بود. 
سیحی  سیت بود و م شون تغییر کرده بود انایی که در به در دن ال م زندلی همه 

 که کله فارش شده بود انا ولی نمیتونست بره بیرون چون بلد ن ود راه رو.
ساااالر تان:جوون تو باید ایاجا بمونی. مساایت از این حر  شااوکه شااد  و 

بمونو من باید برم من کارای زیادی دارم. ساااالر تان: ماو لفت:من نمیتونو 
ساالر تان  سال ایاجا بمونی.   حرفای زیادی دارم که تو ب اوی،پس باید یک 

 چه هدفی داشت که میخواست مسیت اونجا بمونه، اونو به مدت یک سال.

➡➡➡➡➡➡ 
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نا بود تو یاین.  امروز روز حسااااساای برای ا نا:ارمان رادوین الین زود ب دش ا
میخواساات تاها بره ولی به اساارار ارمان و رادوین نتونساات. هم ااون سااوار  

 لاسوز رادوین شدن و به طر  میاان مورد نظرشون رفتن.
رادوین و الین باهو ازدواک کردن و زندلی توبی داشااتن ولی کاش همه چی 

 توب میگذشت....
 انا
 ماه بعد 4

ستو شا سیت بود،ت ر مرل و بهو دادن  ستو ر قو امروز تولد م شا  بدجور 
شت مهیار و رز هو  شق و رفت ماو تاها لذا ستو بهش بگو را رفت حتی نتون
اومده بودن کاار پرتگاه من ن ااسااته بودم و رین دیونه ها میخادیدم، مساایحو 
امروز تولدش بود ر ااقو تولدش بود ولی ن ود حالو هر روز بدتر می ااد ولی 

شد شه بلاد  سیحو تولد شو م شاد با صیدم امروز باید  ست میزدم میر*ق* م د
شیدم  شیده بودن ولی من نه م ای نشو امروز تولدش بود هم ون م ای پو
امروز تولد ر ااقو بود دیگه امروز تولدش بود رفتو جلوی مهیار ایسااتادم و 
لفتو:نگاه مهیار اامروز بدن قولی امروز تودتی فقم توی تولد تویی ر ااقو 

توی اغوشش لرفتو لفت:انا اروم باش  نیس.  مثه دیونه ها شده بودم،مهیار ماو
شه،ایااارو نان با  ست ر قش ایاطوری با ضی نی سیت را دتتر اروم باش،م

 تودت.
 چ ام سیاه شدن دیگه هیچی نفهمیدم هیچی.............

 
 انا
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که فارشااو  بدتر از هرچی  بد بود  حالو  تاقو بودم  باز کردم توی ا چ اااامو 
ا در رو باز کردم همه نگاه های نگران بااین،اروم بلاد شاادم و رفتو طر  در ت

بچه ها به طر  من چرتید،ولی هیچی نمیگفتن،دریف از یک حر  فقم نگاه 
های نگراشاون طر  من بود. به طر  هم اون لفتو:چیه جن دیدین؟. ارمان 
در جوابو لفت:انا توبی رزیزم؟. _اره مگه می ه بد باشو امروز تولد ر قمه. 

 ز از اونی که فارشو بتونی باای.درونو داغون بود داغون ت
رادوین:انا رزیزم،ابجی کوچولو چرا ایااارو با تودت میاای. نمیفهمیدم چی 
ستو پااه ب رم ب*ش*ل یای و لریه کاو به ب*ش*ل رادوین پااه  بگو فقم میخوا
بردم و فقم لریه میاردم،برام مهو ن ود دیگه هیچی فقم میخواسااتو برم پیش 

ساکت بودن و فقم ر قو برم اون باال ب ستو. همه  شقش بود و ه هش ب گو را
صدای هق هقو. اون انا برای همی ه مرد دیگه  ستو با  ساوتو می ا من اون 

 نمیتونه اون انا ق لی ب ه فقم دلو میخواست برم پیش ر قو....
 راوی  
شده بود بعد   سیت حالش بد  سیت بود انا بخاطر م سته 4امروز تولد م ماه نتون

کاه بچه ها بخاطر ایااه انا بی تر ناراحت ن ه نگفتن که مسیت  بود فراموشش
 در حال اومدن به دن ال اون این اتفاقات براش افتاده.

اون جاازه سااوتته ای که ته دره پیدا کردن مطعلق به راناده مساایت بود که همه 
 فار میاردن مسیت.
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سیت:ایاجام للااز،چی ده؟.  للااز:م سیت کجایی؟. م سیت م یت یه سللااز:م
یه حر  تو لوش می اااده میخواد من زن اون مردیاه  با بگو فقم  با به  چیزی 

 ب و،مسیت تواهش میاامممو. 
ساوت کرده بود این  سیت  سیت به کلی تغییر کرده بود للااز و 4م ماه زندلی م

مساایت واقعا مثل تواهر و برادر باهو توب و رالی بودن مساایت اون مرد که 
 ااتت.یه مرد تراب و، ه*ر*ز*ه، که با اون چ اش تاستگار للااز بود رو می

للااز رو میخورد ساار این موضااوع چادباری با احمدنتاسااتگار للاازا دروا 
کرده بود. مساایت:من با ساااالر تان حر  میزنو للااز نگران ن اش. للااز یه 

 ل خاد زد چون به حرفای مسیت ارتماد کامل رو داشت.
 راوان پدر بزرلش ب ااسه نمیتونست ق ولمسیت نمیتونست ساالر تان رو به 

 کاه که مادرش یای دیگه پس این همه بدی لیح بخاطر همین بود.
لیح و ارسین هد  بعدی ون مهیار بود،مهیاری که از هیچی ت ر نداشت ولی 
سرایی که مال دریا بزرلمهر بودن رو  سرای تهرانی رو نابود کان پ ستن پ میخوا

ست نابودن کاه میخوا شه ولی مهیار رو میخوا ست هیچ اثری از مهیار دیگه ن ا
چطوری از ماجرا دور میاان چطوری تطش میزدن،هد  ارسااین به رذاب 
رسوندن انا بود ولی هد  لیح نابود کردن مسیت و مهیار بود ، میخواست هیچ 

 کس از دریا به جای نمونه.
نمیخوام جون  ارسین:مامان مهیار دیته چرا درسته میخوام انا رذاب با ه ولی

سخر لفت:اهان پس اون راناده رو  سی که بیگ*ن*ا*ه لرفته ب ه. لیح با تم ک
چرا ک تی!؟. ارسین:میدونی که من توشو نمیاد کسی بیگ*ن*ا*ه بمیره ولی 
اون راناده میتونساات لولمون بزنه میتونساات بره پیش پلیس همه چی رو بگه، 
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شو ح مایت میااو. لیح:مهیار هو درسته من زندلی و لرفتو ولی زن و بچه ها
باید تم بخوره مهیار رو باید جلوی چ ااای تودم با اای باید نابودش کای. 
سن با ت و لفت:مادر جان احترامت واجی ماو کارای میخوام کاو توب  ار

 نیستن ولی من به مهیار کاری ندارم...
رده ک دروا و کل کل بین لیح و ارسین روز به روز بی تر می د ارسین تحقیقاتی

بود مدارکی بدساات اورده بود که فهمیده بود بی ااتر این کارای مادرش از روی 
 نق ست.

 
 ارسین

سااال پیش برام پیدا کای تمام اون  34ارسااین:رلی باید اطحرت زیادی درباره
چیزا و تمام مدارک رو میخوام. رلی:ولی ارسااین مادرت بفهمه داری تحقیق 

ش تو کار نیس،اله تو با دقت کارا رو پیمیاای شاید بد ب ه. _نترس هیچ بدی 
بگیری مامان هو نمیفهمه. _باش ارسااین ولی درباره انا چاار میاای میدونی 
که بدجور شاااسااته اون یه طورای تواهرته. هیچ حرفی نمیزدم ولی رصاا انی 
شده بودم از انا و مسعود و مریو متافر بودم ولی انا گ*ن*ا*ه داشت وقتی سر 

افتاده شااده بودم رو به رلی لفتو:تو کارت به انا ن اشااه من ق ر دیدمش بدجور 
تودم درساات میااو تمام کارا رو ال ته اله مدرکی هو پیدا ب ااه. _پس فعح 
ارسااین من مواظی انا هسااتو میدونو غرورت نمیذاره بگی مواظ ش باشااو. با 

سااال ازم کوچیک تر بود ولی 3نگاهو بدرقش کردم رلی همی ااه درکو میارد 
 بود میفهمید که چاار باید بااه چاار ن اید بااه. باهوش
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از افاارم تارک شدم واقعا به مامانو شک کرده بودم ولی احترامش برام واجی 
سی  شاا شماره نا صدا در اومد  شیو به  ستو چیزی بهش بگو. لو بود نمیخوا
بود،برش داشااتو:بفرمایید. _به به اقا ارسااین لل احواالت شااریف؟ _کی 

نجاتت. _باال یابو بگو کی هستی؟ _ت رای توشی می اوی هستی؟ _فرشته 
. شروع به تادیدن کردن �😂�?دونفر رو از لیستتون حذ  کردم ارمان معتمد

واقعا نمیدونسااتو کیه ارمان،ارمان که رفیقو بود ولی باهاش قطع رابطه کرده 
 ربودم بخاطر ایااه انا پی ااش بود یا اون مسااعود که مثح پدرم بود ولی یه نو

کوچیک ته دلو بود که بی تقصاایره با صاادایی بلاد لفتو:لعاتیییی دسااتو بهت 
برسه جاازتو باید جمع کان. فقم صدای تادش میومد که بعدش جدی شد و 
لفت:اقای ارسین پارسا نه نه نه بهتره بگو اقای ارسین معتمد. بدجور رص انی 

چش شااده بود شااده بودم لوشاای رو پرت کردم طر  دیوار این کی بود ارمان 
برل تو طر  لوشی که تیاه تیاه شده بود تلفن تونه رو برداشتو شماره ارمان 
رو لرفتو،فقم بوق بوق بر نمیداشت حسابی نگرانش شدم ارمان که جز بیست 
ن ود هد  بعدی مهیار بود این کار بی تر هاگو کرد شاو به مامانو بی تر شده 

 بود ولی نمیدونستو چاار کاو......
 انا

صداهای از توی حال می ایدم نمیخواستو برم حر  رادوین بدجور م هو بود  
نداره،  طاقت ااو  پدرش  مان و  نا بگیو اول مساایت دوم ار به ا فت:چطور  ل

 مهیار:یواش ممان ب اوه،انا تیلی ضعیف شده ن اید بفهمه. 
از حرفاشاون بی اتر متعجی شادم در اتاق رو با ضارب باز کردم که هم اون 

با داد لقتو:ارمان و پدررررم چی اادن؟هاااان؟بگین لعاتیااااا برل ااتن طرفو 
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فت:  مد طرفو ب*ش*لو کرد  و ل ید . رز او بگین چیو میخواین ازم مخفی کا
رزیزم اروم باش انا اروم باش،حقته بدونی ولی اروم باش تا برات توضاایت بدم 
اروم باش دتتر. _چجوری اروم باشااو رز بگو چی اااده تو بهو بگو تواهش 

ااو. _باش للو میگو بهت. یه نگاه به بقیه کرد و شااروع کرد به حر  زدن می
که هیچادوم از حرفاشااو نفهمیدم لوشااام کر شاادن از اونجایی لفت به قتل 

 رسیدن. 
حالو  که داره یای یای از  رزیزامو میا اااه این کی بود.  نامرد کی بود  این 

 ناجور بد شده بود ارمان پدرم قتل اته چراااااااااا؟
حالو تیلی بد بود تیلی ضعیف شده بودم دیگه نمیتونستو مغرور باشو چون 
ترد شااده بودم،نابود شااده بودم،ر اافو پدرم پسااررموم که از برادری برام کو 
نذاشاات هم ااون رفتن ولی چه بی صاادا حالو بد بود تیلی بد.لوشاایو زنگ 

بر تورد اول تواساتو بر مدارم ولی پ ایمون شاده که شااید کار مهمی باشاه 
داشتو،لفتو:بله؟ _سحم تانوم معتمد. _سحم بفرمایید. _تسلیت میگو مرگ 
شته مرلو  ستین؟! _من ، من فر شما کی ه سر رموتونو. _مماونو ولی  پدر و پ

به دسااتور مادر برادرت مساایت رو برادرت ک ااته و پدرتو اون ارمان رو من 
  .�😂�?ک تو

مادر بر ید،برادرم؟ اد گه همش میخ یدم چی می ادرم؟ چی داشااات نمیفهم
ستی لعاتی برادرم کیه؟هااان؟. با لحن جدی  شو تو کی ه میگفت. لفتو:تفه 

 لفت:تودت میفهمی. 
 صدای بوق از اونور اومد که ن ون داد قطع کرده این چی میگفت
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 راوی 

انا شاست،به طوری کامل شاست اول ر قش بعد پدرش و پسر رمویی که 
شد بعد  شت،انا تورد  ستش دا اون تماس که اون فرد اونطوری بهش واقعا دو

لفته بود برادر ،مادر برادت. انا تا اونجا که یاد داشاات تک فرزند بود چطوری 
شت با ه اون که جلوی  ست دا سعود رو دو ضی می د م مامان مریمش را
چ اامای توده انا تاک شااده بود، همه همه چی فقم میخواساات برای انا 

ح اصااح تصاااد  نااه وارد تونه تواب باشااه دلش میخواساات برلرده به ق 
 مسیت ن ه.

انا قل*ب*ش درد لرفته بود ولی مسیت اونحا یه زندلی دیگه برای تودش پیدا 
ضیت داده بود همه اتفاقات  سیت تو ساالر تان ،همه چی رو برای م کرده بود ،
رو ،کله ذهاش درباره پدرش تغییر کرده بود ولی چاار میتونسااات انجام بده 

 میموند اونجا .....،یک سال باید 
 مسیت

مساایت:اته ساااالر تان چرا اته چرا للااز وقتی میفهمید از اون مرد متافره  
احمد بدرد ازدواک با للااز نمیخوره. للااز یه جورایی تاله من می ااد ولی من 

 بهش لفتو تواهرم باشه بهتره. 
ل ه سا25ساالر تان از قیافش اتیش می ارید ،لفت:میخوای چاار کاو للااز 

همه تاستگاراشو پس زده اله اک ر هو پس بزنه که حرفای مردم واقعیت می ه. 
_اته ساااالر شااما راضاای اون احمد که هر روز با یای دتترتونو بدبخت کاه. 
_بگو چاار کاو مساایت بگو پساارم،تاها یک راه داره که فار نااو بشذیری . 
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شدم و لفتو:چه راهی؟من از کمک کردن به تواهرم ن میگذرم. _پس متعجی 
بهتره بگی زنو،مسیت اله بخوایی للااز با احمد ازدواک نااه باید للااز رو برای 
تودت تاسااتگاری کای. از حرفش نابود شاادم افتادم بین دو راهی سااحتی 
مه فار میاان من مردم ولی من  که بین ر ااقو و تواهرم بود،ه دوراهی 

لااز امیر رلی رو دوست میخواستو با انا ازدواک کاو این رسمش نیس، اصح ل
داره من چطور برم بهش بگو تواهرم با من ازدواک میاای ورو کردم به ساااالر 
تان و لفتو:بهو ارتماد دارین؟. _اره پساارم. للااز با چ ااای لریون اومد تو 
فهمیدم همه حرفامونو شاااید بی توجه به ورودش رو کردم به سااااالر و ادامه 

ستگاری میا سیو تدمتتون،جلوی کله دادم:من از للااز تا شی میر او ،فردا 
 اهالی روستا.

للااز نگاهی پر از نفرت بهو کرد نگاهی که تا حاال ازش ندیده بودم . ساااالر 
سو داماد رو نگین  سانی کااد. _فقم ا سرم میگو برن همه ت ر ر شه پ تان:با

 همونجا ارحم می ه. _باشه پسرم. از اتاق تارک شدم و .....
 انا  

و تاون بخورم سوزش تاصی رو دست سمت چشو بود اوردم دستمو نمیتونست
باال دیدم سوزن توشه،فهمیدم که دوباره بیهوشی دوباره بیمارستان و دوباره بی 
حالی این سه تا شده بودن دوستای فابریک من . رومو برلردوندم که دیدم فقم 

.  زود رادوین اونجاساات که توابش برده بود صااداش زدم:رادوین.. ر..ادوین
قدر  مه رو چ یدونی ه فت :جون رادوین، توبی؟ م مد طرفو ل باال او ید  پر
نگران کردی؟ایاقدر ضااعیف ن ودی که!.  راساات میگفت بدجور نابود شاادم 



 85 من یارباب دو چهره 

ضااعیف شاادم،لفتو:میخوام برم پیش مساایت . _چی میگی؟ _لفت پیداش 
کامان تاودش لافات زنادسااات لافات باایاد باگاردی ، رادویان مان 

سااسااس باشااه،باش رزیزم لریه نان . رادوین از . _هی�😭😭�?میخواااامش
که براش تعریف  جی کرده بود از این توابی  جی کرده بود تع فام تع حر
نه  قا راشاا که  بام مساایت،مساایحی  مان دارم اون مرد توا کردم...ولی من ای

 میخوامش .
 مسیت

 فردا شی
ضیت دادم همه کار های که باید  شتاب زده رفتو پی ش،همه چی رو براش تو

،ولی چی ااد من مای که روی غرورم معرو  بودم حاال همچین کارایی باایو
 میااو حر  لوش کن شده باشو ،کاش انا بود پی و.

باهاش به طر  محل قرار رفتو دوتا پسر کت شلواری کاار هو ایستاده بودیو و 
گاهو میارد.برل ااتو  مام ن با نفرت ت که  به رومون بود رفتو طرفش  ااز رو لل

اد  گاری کاو طر  مردم و بل ااز تواهر رزیزم تاساات لفتو:من میخوام از لل
شایدم نمیتونن ازدواک  شایدم ولی ایاو  ستان ر ق ون رو  برای امیر رلی، دا
کان چون امیر رلی غری س، ولی من تودم امیر رلی رو ت اامین میااو برای 
ساالر من نمیتونو به  سفو  ساالر تان،متا ستگاری و تاییش میااو با اجازه  تا

سی ک شاره ای دادم و امیر ک سفو. رو به امیر رلی ا ه مثل تواهرمه بگو زنو،متا
رلی تاسااتگاری کرد جلوی همه مردم از للااز،توی چ ااای للااز پ اایمونی 

 داد میزد ولی فقم با ل خادی مح ت امیر نگام میارد...
 مسیت
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تاستگاری  شی به توبی لذشت تسته بودم این چاد ماه برام مثل چادسال 
ار بود فردا با امیررلی به شااهر بریو میخواسااتو برم از دور انا رو لذشااات قر

ب  یاو،برای ص ت لحظه شماری میاردم میخواستو امیررلی بره پیش انا و بهش 
ماجرارو بگه که من زندم ولی مطمئن ن ودم کار درستی،به کلی تغییر کرده بودم 

شووبا ستو با سیت مغرور ق لی ن ودم،یعای نمیتون ر باالتره هزارا فا دیگه اون م
 �😴�?چ مام لرم شد.

. 

. 

. 

. 
 6:30ص ت سارت 

امیر رلی:مساایت مساایت اقااا. با صااداهای امیر رلی که ایاقدر بلاد داد میزد 
پریدم از تواب روی تخت کب بودم که امیر رلی اومد تو چاد لح اااه نگام 

ر حسااابی جوکرد و بعد زد زیر ،تعجی کرده بودم تو این چاد روز با امیر رلی 
سیت تودتو تو اییاه دیدی.  سوالمو دید لفت:داش م شده بودم. وقتی قیافه پر 
از این همه صاامیمیتش توشااحال شاادم ،بهش لفتو:مگه چطوری شاادم؟. 

شدی شهر دیگه دیر ��?_تیلی تاده دار  شو باید بریو  شو داداش اماده  بلاد 
شو سامو بشو شو زود بیا،ماو میرم ل ا ضر  شه،بمی هومیرم بیرون حا رو. . _با

اولین بار بود که به پساار تیره شاادم ،رنگ پوسااتش لادمی داشاات دماغی 
معمولی فابریای،ل ای نساا تا بزرگ چ ااماش زی ایی بخش صااورتش بودن 
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م ااای و بزرگ و ک اایده هیال توبی داشاات. باالتره چ ااو چرونی رو ول 
میر یدن اکردم و رفتو ل اسامو پوشیدم ،موهامو درست کردم و اومدم بیرون با د

رلی چاد لحظه کب کردم واقعا رالی شده بود من که پسر بودم ایاطوری شدم 
دیگه چه برسااه به دتترا و للااز با فارم ل خادی زدم که امیر رلی با صاادای 
گاه  قا چرا ماو ایاطوری ن به ساارم ا تاک  فت:ارععع واااا  نه ای ل دتترو

شوور دارم ارع وا شت میمیااید،من تودم  مردم که لفتو:ب او بابا . از تاده دا
اول ص حی مردم از تاده،زود باش بریو.تادید و سری تاون داد. سوار پارس 
امیر رلی شدیو و رفتیو به طر  تهران،از یک طر  شوق برای دیدن انا داشتو 
ساوت بیامون بود،امیر  از یک طرفو ترس برای ایااه انا ردم کاه. توی راه فقم 

 واقعا ازش مماون بودم.رلی شده بود بهترین دوستو 
 انا

شتو از  ست ون دا سایی که دو شده بود همه ک حالو از اونی فار میاردم بدتر 
پی ااو رفته بودن نزدیاایی مزار مساایت بودم و داشااتو لریه میاردم ساااگیای 
نگاهی رو،روی تودم حس کردم،بدجور کحفو کرده بود این نگاه تواسااتو 

شایدم از صدای پای رو  سرم یه بیخیال ب و که  شدم برل تو پ ت   جام بلاد 
پسر رو دیدم قیافش برام اشاا بود ولی یادم نمیومد کیه،با تردید پرسیدم:شما؟. 
هیچی نمیگفت فقم نگاهو میارد. بیخیال شاادم و دوباره ن ااسااتو کاار مزار 
که  جه کرد  به تودش متو ید،صااادای اون ماو  مساایت دلو براش پر میا اا

اساافووبرادر توبی برات ن ودم. تا شااایدم لفت میگفت:انا،متاساافو،واقعااا مت
برادر مریدم طرفش کفتو:چی لفتی لعاتی؟تو مساایت رو ک ااتی؟هااااان؟تو 
ارمان و تو پدرمو ک تیییی؟هااان روضی؟. هیچی نمیگفت فقم نگاهو میارد 
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با م ت های بی جونو میزدم به طرفش. _چرا لعاتی ک تی ون؟چرا؟. دیگه 
افتادم پایین.یه پسر دیگه به سررت اومد طر  رو به داشتو بی حال می دم که 

اونی که فهمیدم قاتل همه زندلیو بوده لفت:چاارش داری؟لم ااو از ایاجا. 
اون پسااره که اومد تخو شااد طرفو و یواش لفت:امیر رلیو از طر  مساایت 
اومدم. کب کردم و اصااح به بحث اون دو توجه نمیاردم،مساایت من زندس 

دس. یه داد زدم که اون دو ساکت شدن برل تو طر  مسیحی که راشق و زن
 امیر رلی و لفتو بریو. رو به اون که مثح برادرم بود لفتو:دیگه ن یامت لعاتی.

 
 راوی

ارسین میخواست به انا کمک کاه ولی انا ردش داد مسیت وقتی دید ارسین داره 
ستاد جلو و بعد از دروا امیر ر سین انابا انا حر  میزنه امیر رلی رو فر  لی و ار

با امیر رلی رفت،فقم ماتظر این بود ب یاه که مساایت ر ااقش واقعا زندس. 
 انا:میدونی اله دروش لفته باشی برات لرون تموم می ه.

 امیررلی:انا تانوم شما به من ارتماد کاید.
ته دلش  به طر  ماشااین میرفتن و مساایت هو در انتظار ولی  نا و امیر رلی  ا

سین دل وره رجی ی  سوال های زیادی پیش اومده بود که چرا ار شت،براش  دا
شما واقعا از  سیدن،انا:ب خ ید  شین ر پیش انا بوده و.... امید رلی و انا به ما
طر  مساایت اومدین؟زندساات؟. امیررلی:بله،مساایت زندساات ولی باید به 
سیت کب  شین رو باز میااه با دیدن م شین. انا در ما هیچای نگینوبرو توی ما
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ه شااایده بود از امیر رلی زندساات ولی براش سااخت بود انا وارد ماشااین میاا
 می ه و در ماشین رو می اده.

 مسیت
وقتی دیدمش نفس ک اایدن برام اسااون ن ااد وقتی کاارم ن ااساات لفت: 
ت...ت..تو...خ...تودتی؟مسیت تودتی؟. _اره ر قو تودمو،انا چرا قیافت 

نی؟. پریددب*ش*لو شاااسااته شااده دتتر؟چرا رزیز من؟نمیخوای حر  بز
تودم میخواسااتو ب*ش*لش کاو ولی میترساایدم پسااو بزنه یا ناراحت ب ااه با 
تمام وجود ب*ش*لش کردم،راشااقش بودم میخواسااتو بهش بگو میخواسااتو 
بگو که تمام وجودمو بهش میدم. _انا. _مساایت حر  نزن فقم بذار نگاهت 

یدونی میخوامت. کاو،میدونی چاد ماه برات زجه زدم میدونی چقدر راشقتو م
زد زیر لریه فقم تونسااتو بی ااتر به تودم ف ااارش بدم لفتو:هیس انا  رزیزم 
ید تیلی چیزا رو برات تعریف کاو،بیمعرفت  با یه نان پی ااتو  باش لر اروم 
چطور لذاشااتی رفتی؟چطوری اته تونسااتی تاهام بذاری؟من یه چیزی لفتو 

 دیونه.باید زود ق ول میاردی؟. _مسیت راشقتو. _من بی تر 
ماه رو براش تعریف کردم ق یه ارسین و لیح که کین هو براش 4تمام اتفاقات 

تعریف کردم فقم تعجی کرده بود دلو میخواساات تمام روز رو باهاش حر  
سر  بزنو ولی نمی د باید میرفتو. _انا. _جونو؟. _من باید برم ولی میام بهت 

خره رو تاتمه میدم. _مساایت میزنو این بازی رو تاتمه میدم تمام این بازی می
مواظی تودت باش دیگه تاهام نذار. پی ااونی ااو ب*و*ساایدم و لفتو:چ ااو 
تانومو. هواسو اصح به امیر رلی ن ود وقتی از ماشین پیاده شدیو امیر رلی با 
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شاایطات تاصااش لفت:داش مساایت زن داداش فار نمیااین یه جوون ایاجا 
 .��?ایستاده بعد شما

انا هو تادید با تادش جون لرفتو. _امیر رلی انا رو برو . من:ب اد امیر رلی
نا رو بغو  باش داداش پس فعح. ا نا تموم دارم تو تهران. _ کار  یه  برسااون من 

 کردم و تداحافظی کردیو....
 راوی

لیح:پسره تیره سر فار کردی چاار کردی؟رفتی پیش انا؟اون دتتره ه*ر*ز*ه، 
سااین:اه مامان تو فقم به فار انتقامی اون اته پساار تو چرا ایاقدر بی فاری. ار

سازی تو  صحاه  سعود همه اونا فقم نق ه و  سال پیش اون حرفا م اتفاق چاد
بود،تو به مسعود پیام داده بودی ماو ک تی ولی بزرلو کردیو لفتی ترکمون کرده 
قدر میتونی خ*ی*ا*ن*ت  ندلی،چرا ایا خاب کرده برا ز نا رو انت و مریو و ا

ادم درست،ولی دیگه برام ارزش نداری تانو لیح اریا. ارسین کای،من حروم ز
با ارص انیت از تونه میاد بیرون میره طر  در که با صحاه ای رجیی رو به رو 
می ه میگه:تو زنده ای؟؟؟!. مسیت:انتظارشو نداشتی،اته لعاتی چطور میتونی 
 به تواهر تودت ظلو کای. ارسااین:مساایت بیا بریو تو ماشااین تیلی حر 
باهات دارم. مسیت اروم بود چون نمیخواسن کسی بفهمه اون بیرونه زود سوار 
سعود از لیح از  سین کلی حر  زد از مدارک از م شد. ار سین  شه قرمز ار پور
مریو که بی گ*ن*ا*ه همه فار میاردن مرده ولی ک ااته شاااده بود،از مادر 

ک از به مدارواقعی مساایت و مهیار. کله اتفاقاتو براش تعریف کرد مساایت نی
داشاات تا بتونه لیح رو به راوان قاتل لو بده دیگه هیچ حس پسااری برا مادرش 
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شو کاترل کرده بود از  ص انی بود ولی تود سابی ر ست پدرش ح شت. از د ندا
 این همه دروش حالش بهو تورده بود ولی مج ور بود...

 
 انا

شحال از ایااه فهمیدم ر قو زند شحال بودم هو ناراحت تو ست و هو تو
ناراحت از ایااه ازش دور شااادم،برام تیلی چیزا رو لفت از ایااه پدر من با 
لیح رابطه داشااته از ایااه مامانو بخاطر همین موضااوع مرده،رساایدم تونه از 
شو بهو داده بود لفت  شمار امیر رلی ت ار کردم و رفتو تو توهن،امیر رلی 

مدن طرف له او با رج یازم ب اااه،رادوین و الین  ید ن جا شاااا فت:ک و رادوین ل
بودی؟نمیگی نگرانت می یو؟. فقم تونستو بگو ب خ ید و رفتو توی اتاقو یاد 
پدرم یاد ارمان افتادم یاد کسااایی که راشااق ااون بودم،ل اسااامو با یک دساات 
تی رت و شلوارک ابی ست رو  کردم و رفتو توی تخت به تواب نیاز داشتو 

 �😴�?به تواب رفتو توابی چادسارته،چ مام کو کو لرم شدن و من
 

 راوی 
یاد دن الش کله حرفای  مساایت از کحنتری اومد بیرون و زنگ زد امیر رلی ب
شون و... هیچی  صیر لیح بوده مرگ مادر پدرش تو ذهاش چرتید که ایااه تق
نمیفهمید فقم میخواست شغل و بدست بیاره و تحفی کله کارا رو از راه قانونی 

رل ااات و به راوان مامور مخفی از این به بعد انجام بده،مساایت به مقامش ب
میتونساات کار بااه فقم انا و پدرش و ارسااین در تهران میدونسااتن که مساایت 

 زندست.
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شد.  شین  سوار ما سیت ل خادی زد و  امیر رلی:اقا افتخار میدین بیاین باال. م
یال  یک ساااال بیخ تان حر  بزلی  با سااااالر  امیررلی:مساایت،میخوای 

به انا تانوم لفتو زنده ای قیافش چطوری شاااد،معلومه  ب اااه،نمیدونی وقتی
سیت:میخوما همیااارو بااو تودم دیگه  ساالر تان حر  بزن. م شقته،با  را

 طاقت دوری از انا رو ندارم.  
 مسیت

هیچ حرفی نزدیو باالتره به روستا رسیدیو امیر رلی رفت ل اساشو رو  کرد 
ی ذوق نمیدونو چرا ایاطوری بود و اومد دوباره شد همون امیر رلی روستایی ب

گامون میارد لفتو:ساااا......    یت ن با رصاا ان تان  رفتیو توی تونه سااااالر 
ستی که  س سیت قول قرارمون تا کی بود؟یعای ایاقدر  شو م ساکت  ساالرتان:
نمیتونی به قولت رمل کای؟. امیررلی:اقا تقصیر من بود من به اقا مسیت لفتو 

تو از روستا اتراجی زود ایاجا رو ترک کن. _پس  همراهو بیاد. ساالر:امیررلی
ماو اتراجو سااااالر تان. للااز:پدر جان پس ماو اتراجو. همه باهو رفتیو 
مه ارحم کن میتونن برلردن تهران  به ه فت:مساایت  تان ل که سااااالر  بیرون 
هیچای حق موندن به روستا رو نداره. ناین روستا کسانی توشن یا لو شدن یا 

 ه پذیرفته شدن که باید اونجا به اج ار میموندن.ا من:چ و ساالر به راوان غری
تان. _برای بار اتر بگو پدر بزرگ. نمیتونسااتو بهش بگو،نمیتونسااتو بخاطر 
ستو همه رو ب خ و  ستو تغییر کایو میخوا این چادماه ب خ مش،ولی میخوا

سی لفتو:تدانگهدار پدر ب ستو با ریلا رگ. از زبعد ایااه لیح رو به زندان بفر
 تونه تارک شدم و با همه بچه ها به طر  تهران راه افتادیو.
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 راوی 

زندلی هم ااون شااده بود دغدغه های جدید کو مک همه داشااتن به موقعیتا 
تودشون برمیگ تن،مسیت توشحال از ایااه که پیش ر قش میره و ناراحت 

 که دل ساالر تان رو شاست با حرفاش.
اه میااه اسو امیر رلی رو می یاه سریع جواب میده لوشی انا به صدا در میاد نگ

سیت تودتی؟. _اره رزیزم،به  سحم تانومو. _م سحم امیر رلی اقا. _ و میگه:
یه بهونه از تونه بزن بیرون بیا سر کوچه. _چرا؟. _بیا بیرون برات توضیت میدم 

سیله میزن شیرو قطع میااه و اماده می ه به بهانه ترید یه و بیرون  هفعح. انا لو
سیت رو می یاه میشره ب*ش*لش، متوجه انیر رلی و للااز می ه که دارن  وقتی م
به اون دوتل  ریز ریز میخادن با تجالت از ب*ش*ل مساایت میاد پیایین و رو
سااحم میااه مساایت امیررلی و للااز رو معرفی میااه به انا و ماجرا رو براش 

 تعریف میااه.
 انا

شدم وقت ی دیدم امیررلی و للااز ایاطوری میخادن،همراه واقعا از هجالت اب 
صدا در اومد با  شیو به  شده بود،لو سابی کثیف  سیت به ویحش رفتیو ح با م
دیدن اسو رادوین سریع لوشی رو برداشتو که صدای داد رادوین رو شایدم که 
میگفت:دتترههه تیر ساار کجایی این موقع شااای رفتی یه چیزی بخری یا 

نیستو،چرا تفه تون لرفتی. همون موقع مسیت صدام زد  بسازی مگه من با تو
که ایاقدر بلاد بود درا درا یماردم رادوین ن ااایده باشااه که رادوین صااداش 
 بلادتر شد و ادامه داد:انا کدوم لوری این صدا کی بود انا ب یامت میا مت...،
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 دیگه طاقت حرفاشو نداشتو و لوشی رو قطع کردم و زدم رو سایلات.
شی شده بود شی  اون  سیت پیش هو توابیدم حسابی دلو براش تاگ  من و م

 فقم نگاش میاردم تا تود ص ت بیدار بودم چ ام لرم شدن و تواب رفتو.
مساایت:انااااا اناااااا. پریدم هوا دو طرفو نگاه کردم دیدم که مساایت داره نگام  

 باید بریو بیرون. 11میااه میگه:دتتر چقرر میخوابی سارت 
ص حی بیدار بودم بذار  وایی دو سیت من تا  سارت هو نخوابیدم با ناله لفتو:م

بخوابو. _پس جواب رادوین هو تودت میدی لوشاای رو ترکوند از بس زنگ 
 زد.

 �😑�?وای رادویااان
بلاد شاادم رفتو یه ابی به صااورتو زدم ل اسااامو پوشاایدم رفتیو پایین. للااز:زن 

ااز جون ب خ یا داداش رج ی اومدی. _سااحم لل یدم. _ب ید للو دیر تواب  اا
ص حانه بخور._نه نه نههههههه  باید زود برم تونه. مسیت:باشه،بریو. از للااز 
و امیر رلی  تداحافظی کردمو با مساایت رفتیو طر  تونه، مساایت بهو لفت 
باید کارایی بااه که فعح الزم نیس به رادوین بگو که زندساات. رساایدیو اط 

  در تونه میفهمیدم رادوین رصاا انی ولی این ماشااین پیاده شاادم و رفتو طر
موسااع تونه ن ود زنگ زدم در رو باز کردن رفتو توی تونل حسااابی اسااترس 
ست بلاد کرده  شی روی دهاو حس کردم ، رادوین روی من د سوز شتو، که  دا
بود دهت لذاشتو روی ل*ب*م که داشت تون میومد که صدای رادوین رفت 

تون لرفتی دی ی پیش کدوم الشی بودی هان باال:کجایی دتتررررررر تفه 
انا ؟کدوم لوری بودی؟. فرصاات حر  زدن برام نذاشاات هیچی نگفتو فقم 
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نگاش کردم از کاارش رد شاادم که بازومو لرفت برل ااتو طرفش که پرت کرد 
لوشااه تونه و بلاد داد زد:اناا تونتو ححل میااه المصاای کدوم لوری بودی 

بود؟. نمیتونسااتو هیچی بگو فقم لریه دی ااای؟باکی بودی؟اون پساار کی 
میاردم رادوین بدجور رصاا انی شااده بود ،حرف ااو ادامه داد و لفت:ادمت 
میااو انا،دیگه حق نداری بری جایی فهمیدی یک ماه تو تونه میمونی تا ادم 

 شی. 
بلاد شااادم طاقت این همه تحقیر رو نداشااتوولفتو:چیههههه زورت به من 

با رساایده؟دلو میخواد هرجا  نداره. از تونه  به تو هو هیچ ربطی  بخوام میرم 
 رجله اومدم بیرون حالو بد بود رادوین دلمو شاست....

 
 انا

نمیدونسااتو کجا برم حالو تیلی بد بود،حسااابی از دساات رادوین ناراحت 
شین کاارم ترمز کرد بی توجه بهش راه  شتو راه میرفتو که یه ما بودم،تو کوچه دا

فت:انا،باید حر  بزنیو. نگاش کردم ارسااین بود اول میرفتو که صاادام زد ل
میخواستو رد کاو ولی جایی برا رفتن نداشتو پس چاد سارتی وقتو تلف می ه 
، سوار ماشین شدم و لفتو:می اوم. _ایاجا حر  بزنو؟.  _هرجا میزنی حرفتو 
بریو. _بریو کافی. _بریو. تو مساایر هیچی نمیگفتیو من از شاای ااه بیرون رو 

 میاردم که ماشین ایستاد و ارسین لفت:پیاده شو رسیدیو.نگاه 
ستیو و یه قهوه و کیک  شدیو. ن  شاپ  سین وارد کافی  شدم و همراه ار پیاده 
ساافارش دادم ارسااین هو یه قهوه تلخ. لفتو:نمیخوایی شااروع کای؟. _بذار 
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سفارشمونو بیارن حر  میزنیو. سری به ن ونه مث ت تاون دادم پاج دقیقه بعد 
 رشامونو اوردن رو به ارسین لفتو:تی بگو. سری به ن ونه باشه تاون داد.سفا

سالو بود مامانمو فقم 5...4ارسین:از کجا بهت بگو از اونجایی که من وقتی  
شتو که هیچی  سارت میدیو من پرستار دا یک هفته درمیون اونو به مدت یک 

م حس میارد برام کو نذاشت کو کو که بزرگ تر شدم جای تالی هردوتاشونو
پدر و مادرمو ولی پدرمو تاحاال ندیده بودم چادبار ازش درباره پدرم پرساایدم 
که لفت ترکت کرده تورو نمیخواد من اونجا ازش متتفرم شاادم،از مادرمو دل 
صدای از تو اتاق ماو متوجه  شتو ولی میدیمش برام بس بود یه روز  شی ندا تو

نپرسااتار دوران بچگیو که هاوزم تودش میااه می اااوم مامان داره با لل بانو
باهام هست.ا صح ت میااع که مامان میگه:ارسین یه ح*ر*و*م *ز*ا*د*س. 
سرتون ایاطوری بگین. دیگه  که لل بانو میگه:چطوری دالتون می ه تانوم به پ
نتونسااتو به حرفاشااون لوش کاو،حالو حسااابی بد بود اون موقع همش توی 

د*س میشیچید،حالو بد بود تیلی بد از ذهاو کلمه ارسااین یه ح*ر*و*م *ز*ا*
اون روز تصمیو لرفتو ساگی باشو که هیچ دلی نداره حرفای مادرم برام رذاب 
اور بود ولی من هاوز مادرم می ااااتتمش سااعی میاردم رفتارم باهاش تغییر 

شدم  شت و من  سال لذ ست 28نااهوچاد صورت مخفی با درتوا ساله به 
همون داشااتن یک مرد و زن که فهمیدم مامان وارد تونش شااادم اون روز م

شدم و ماتظر بودم تا  ستش پ ت پرده قایو  سعود،با درتوا سم ون مریو و م ا
مامان بیاد که با یه مرد اومد و حرفای زد که زندیگو نابود شاااد اون بین من و 
دتترش و زنش اونا رو انتخاب کرد ،انا اون موقع ازش نفرت داشتو ولی همش 
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سال ل سیت اون موقع زندان بود و ازاد الای بود،چاد شت به ایران برل تو م ذ
شااد با تفرت به مامانش نگاه میارد و اتفاقای که میدونی، ولی یه چیزایی هس 
که باید بدونی شاید هو نفرتت از من بی تر ب ه ولی حقته بدونیومریو مادرت 

جرا افوت نارده بود اون به قتل رساایده بود من تودم چاد هفته پیش کله این م
رو فهمیدم و اومدم بهت بگو که رفتی و لفتی دیگه نیام ولی نمیتونسااتو، لیح 
شه مادرت تو بیمارستان مرد بخاطر  درستور میده تا مادرتو با ن یادت اله با
امشولی که بهش زد به دستور لیح.اونجا شد که زندلیت بد شد پدرت بد شد و 

شدن پدرت و همه بدبختیاش  شد معتاد لیح طوری صحاه سازی کرد که معتاد
تقصاایر اقای تهرانی نپدر مساایت و مهیارا و موفق شااد، ک ااته شاادن ارمان و 
پدرت هو نق ااه لیح بود با مدارکی که پیدا کردیو و دن ال مدارک قتل مادرت 
ستیو،باهام توب باش بهو کمک کن برام یه بار فقم تواهری کن قول میدم  ه

 و نابودم کاو و انتقام همه این بدیا رو بگیرم.لیحیی که تاها کس زندلیو بود ر
اون لحظه نمیتونسااتو هیچی بگو فقم لریه میارم  یعای مامانو ک ااته شااده 
فقم لریه میارددکه ارسااین بلاد شااد ماو تو اغوش لرفت فقم لریه میاردم 
ساارمو بلاد کردم و لفتو:ار..ارسااین...قوو...ل میدی ..ان..تقام بگیری؟. _اره 

و قول میدم فقم به هیچای نگو این ماجراها رو . _باشااه. همراه ابجی کوچول
بود به درتواساات و تواهش 3ارسااین از کافی شاااپ اومدیو بیرون سااارت

ارسااین به رسااتوران رفتیو، لوشاایو رو سااایلات بود درش اوردم ب یاو چه ت ره 
اس هاگ بود هم ون مسیت و رادوین بودن لفتو االن 20تا میس و  42روس 

ست بیخیال شدم و برای مسیت فقم یک پی ام دادم که توبو و لوشی کلو کاد
 رو لذاشتو توی جی و..........
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 راوی 

رادوین نگران و رصاا انی از کارش پ اایمون بود ولی نگران انا بود ،دوسااتش 
داشاات نمیخواساات وضااعش تراب ب ااه،از یک طر  الین از یک طر  انا، 

ستان بود بخاطر  سابی الین حامله بود و بیمار شت رادوین ح یه م الی که دا
ناراحت و نگران بود که در تونه باز می ه با قدمایی بلاد تودشو به در میرسونه 
نا  تاساافو ا گه:م اه و می به جای هیچ حرفی ب*ش*لش میا اه  نا رو می ی تا ا و 
شدم کجا بودی تا این موقع؟. انا:جای بدی ن ودم می ه  ب خ ید للو نگرانت 

 اره للو برو.برم استراحت کاو. _
مسیت باید کارای زیادی میارد با پدرش قرار میذار و یک ماموریت باید بره که 
بتونه مدرک درباره لیح پیدا کاه و شاید این ماموریت چادسال طول با ه ولی 

 مسیت میخواد لیح رو مجازات کاه .
 مبارجله به پیش ارسااین میره و قرار میذارن باهو برن به ماموریت ارسااین فق

 کمک مسیت باشه چون اطحراتی درباره لیح داره.
 ماه بعد 7

 مسیت
 _انا تو لوش کن مج و

سااال طول با ااه 1رم برم میام زود میام. انا:چی میگی مساایت میگی شاااید  
ستت بدم میفهمی؟  سیت نمیخوام دوباره از د ماموریتت بعد میگی زود میام،م

ید بمر مج با تانومو اره ر ااقو میفهمو ولی  تل _اره  قا گه نمیخوای   ورم م
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باهام. _قول میدی مواظی تودت  مادرت مجازات ب اااه پس همااری کن 
 باشی؟. _اره رزیزم قول میدم. 

از دروغی که به انا دادم ناراحت بودم بی ااتر از یک ساااال وقت میخواد این 
 ماموریت ولی مج ورم .

 
 راوی 

شک ان شدن با هزار ا سختی از هو جدا  سیت با هزار  ا و هزاران دل داری انا و م
 مسیت.

انا باظرش تیلی زود مسیح و از دست داد برا چادسال دوری تحمل نداشت 
 ولی مج ور بود که تحمل کاه.

 سال بعد 4
 انا  

سیحو نیومد روحو نیومد،به قولش رمل نارد قول داده 4 شت ولی م سال لذ
نگرفت  اوبود که بیاد ولی ن ود پی ااو ن ود،ارسااین هو غی ش زده بود انتقام م

شیاا ماو  صدا ار لفت پی و میمونه ولی اونو رفت ،توی افاارم غرق بودم که 

هه هه رمه فت:رمه که میگ نه ��?متوجه توش کرد  ید . �😢�ارشاااا ماو م
ارشااا تواهرتو اذیت نان ارععع. ارشااا:رمه جونی من کالیش ندالو،دلوخ _

م ل*ب* میگه. ارشااا و ارشاایاا تاها کسااایی بودن که میتونسااتن ل خادو رو
ست  شیاا بود که دو شا و ار سو ار بیارن،ثمره ر ق الین و رادوین یه دوقلو به ا

 داشتی تریاا بودن چ اشون ابی مث چ و های رادوین ولی توشگل تره 
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ندالیو ب ی .  رادوین:بچه ها رمه رو اذیت نااید . ارشاااا و ارشاایاا:ما کالی 
 و لفتن:چ و ب ییی .رادوین:بچه ها زود برین تو اتاقتون بازی کاید. باه

زندلی توبی داشتن پر از توشحالی تیلی بارها تواستو تونمو ازشون جدا 
 کاو ولی رادوین نذاشت لفت تو برام تیلی مهمی نمیتونو تاهات بذارم.

سااال از مرگ مساایت 4رادوین اومد طرفو و کاارم ن ااساات و لفت:انا رزیزم 
 میگذره نمیخوای یه جوابی به تاستگارات بدی؟.

ن نمیدونه مساایت من زندساات چی داره میگه. _نه داداش نمیخوام . _ابجی او
 سال بیهوده لذشت بقیه رمرتو توش باش. 4زندلی تودتو تراب نان 

شا  ستو جواب و بدم که الین اومد لفت:انا رادوین بیاین نهار. رادویان:ار توا
 ارشیاا زود بیاین نهار،انا رزیزم بریو. _باش االن میام.

مساایت تاگ شااده بود کله اومید زندلیو این بود که مساایت زود برلرده دلو برا 
تلفو زنگ تورد مهیار بود جواب و دادم لفتو:سحم مهیار جان_سحم انا جون 
یزم  رز بن؟_اره  تو ین  یار،رز و ار ه م مرسااای  لو؟_ ل بی زن داداش  تو
یایو  باش شااای م حالتو بشرسااو،ماتظر ت رای توب  نگ زدم  بن،ز تو

گاری._چی میگ یار من نمیخوام ازدواک کاو_ولی من میخوام تاساات ی مه
ام اای با یای بیام تاسااتگاریت.تا اومدم جواب ااو بدم قطع کرد حسااابی 
سلد  شده بود که ارشیاا اومد تو و لفت:رمه رمه بیا دیه غذاها  صابو تورد  ار
شاد_اومدم فدات شاو.رفتو تو اشاشزتونه و شاروع کردیو به توردن نهار بعد 

رو به رادوین لفتو،رادوین هو لفت که مهیار ق ح بهش  توردن نهار موضااوع
یاد برا  به من میگه زن داداش ب تاقو اته یعای چرا مهیار که  زنگ زده رفتو تو ا
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یای تاستگاری کاه حسابی ارصابو تورد شده بود سارت رو تاظیو کردم که 
 بیدار ب و............... 5سارت

شدم صدای آالرام لوشی از تواب بیدار  رفتو یه دوش لرفتو یه کت و دامن  با
شیدمش یه ارایش محیو هو کردم  شگل کل تازه تریده بودمش پو م ای تو
که صاادای در اتاق اومد لفتو:بفرمایید.الین بود اومد تو اتاق و لفت: انا جان 
تاسااتگار ها امدن_قربون لهجت برم ر ااقمو میدونی که نمیخوام ازدواک 

مث ت هس_مگه تاستگار کیه؟؟؟_بیا برو  کاو_ولی من مطمئن که تو جوابت
ب ین فقم ارام برو تو اشااشزتانه فار نان رجله داری_چ ااو رروس تارجی 

 للو
برام تیلی سوال بود که تاستگار کی هسته که الین میگفت جوابو مث ته بهش. 

 حسابی استرسو لرفتو ولی بیخیال شدم و رفتو طر  اششزتونه
ساس کرد  ششزتونه که اح سو اول فک کردم رادوین رفتو تو ا م تو ب*ش*ل یا

صورتو تعجی کردم یعای مهیار چرا ایااارو میااه لفتو:مهیار  بعد با پیچیدن 
باب  ااتتیو،ماو ار قدر ماتظرم بودی ولی هاوز ن اا اار میاای،؟_ایا چ
دوچهرت.داشتو از تعجی میمردم یعای االن ر قو تموم زندلیو کاارمه پریدم 

ساال ماتظرتو راشاقتو مسایت 4دیر اومدی نامرد ب*ش*لش لفتو:چرا ایاقدر 
.از ب*ش*لش اومدم پایین جلوم زانو زد یه ج عه کوچیک از جی ش در اورد و 
تا  شذیری؟.  به راوان شااوهرت می باب دوچهرت رو  مد این ار نا معت فت:ا ل
تواسااتو بگو بله همه اومدن تو اشااشزتونه و  الین با اون لهجه توشااگلش 

همه تادیدن مساایت هو یه لردباد  میخواد اقا دامادلفت:رروس ما زیر لفظی 
ست برام نگاش کردم رو لردباد تیلی  سرم ب از جی ش در اورد  و اومد پ ت 
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ریز حک شااده بود انا و ارباب دو چهره.راشااق لردبادش شاادم.رو به الین 
باره زانو بزنید  لفت:ایاو زیر لفظی حاال اجازه میدین؟_بله حتما بفرمایید دو

سیت جلوم زانو زد دو لفت بفرمایید  شگل میگفت.م ایاارو با لحای بامزه و تو
سال دوری انا؟.ماو هول هولای لفتو ارههههههه و پریدم 4ماو میشذیری بعد 

 ب*ش*لش.
سرخ  سابی  ستگالتونه. ح شته ایاقدل هولین،انگال اولین تا شا:رمه جون د ار

گ ترا و کال بزرشدم که ارشیاا زد تو سر ارشا و لفت:ارشی مگه ممای نگفت ت
دتالت ناایو. ارشااا:ب یو چه پولو. همه تادیدم مساایت ماو توی اغوشااش 

 لرفت و ل خادش ارامش بخش زندلیو بود.
 
 دو هفته بعد  

 مسیت
_انااا انااا دتتر زود بیا بریو،باید تا شاای تریدامونو باایماا،مثح فردا شاای 

 زن.رروسی هستااااا زود باش. انا:اومدم مسیت ایاقدر غر ن
سیححت.  لرفتمش محاو تو ب*ش*لو و لفتو:حالیت میااو غر غرو کیه. _م
سواار  _جونممو. باهو رفتیو پایین توشحال بودم تیلی ر قو انام کاارم بود،
ساژ رفتیو توی راه اهاگ هی فحنی از  شدیو و به طر  پا لحم ورلیای م ایو 

 حمید امیای رو لذاشتیو
 هی فحنی تو هاو مال مای

 یاد قدیو می ک و سیگارو سی بار هاو به
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 تو با همه بدیات مال مای
 آره لیجو یه کمی بگو دلت ماو میخواد

 من با کسی نمیرم مال کسی
 نمی شو لیره دلو پیش دلو االن تا صد سال
 بگو بر میگردی بگو تو هو دلت ماو میخواد

 بی زارم از ن ودنت با ایااه تو میدونی
 مدیونی نذاشتی راشقت باشو نذاشتی بو

 بزار بگو که بعد تو با تودمو قهر می و
 نمیخواستو ولی آتر تو این هوا غرق می و

 حال من این ابرایه تیره اون کسی که میره
 از پیش من توب میدونه چقدر برات میمردم

 دل ماو باش چه ساده باهاش
 جون لرفت هر روز

 وقتی که رفت از پی مو آروم
 هی فحنی تو هاو مال مای

 به یاد قدیو می ک و سیگارو سی بارهاو 
 سیگارو سی بار

 من با کسی نمیرم مال کسی
 نمی شو لیره دلو پس دلو االن تا صد سال
 بگو بر میگردی بگو تو هو دلت ماو میخواد

 بی زارم از ن ودنت با ایااه تو میدونی
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 نذاشتی راشقت باشو نذاشتی بو مدیونی
 بزار بگو که بعد تو با تودمو قهر می و

 نمیخواستو ولی آتر تو این هوا غرق می و
 هی فحنی تو هاو مال مای

 هاو به یاد قدیو می ک و سیگارو سی بار
 تو با همه بدیات مال مای

 آره لیجو یه کمی بگو دلت ماو میخواد
 من با کسی نمیرم مال کسی

 نمی شو لیره دلو پیش دلو االن تا صد سال
 خوادبگو بر میگردی بگو تو هو دلت ماو می

نا هو همراهش لی تونی میارد  راشااق صاااداش بودم بهو ارامش میداد   ا
 صدای ر قو بهترین صدا بود بود 

رسیدم جلو پاساژ از ماشین پیاده شدیو دستمو توی دستای ظریفش قفل کردم 
یه نگاهی کردم که بهش لفتو:انا تانوم ایاطوری نگاه نان همیاجا کارتو تموم 

 باش بدو بریو. _بریو تانومو.مسیت تجالت ��?کاو. _
ستو ق اگ حال و بگیرم  سای زیر میخوا ساژ اول رفتو طر  ل ا رفتیو توی پا
ست و لرفتو ک وندم توی مغازه با تعجی نگاهو  کرمو بدجور لل کرده بود د

 .?میارد ماو تاده شیطانی زدم
 و_ب خ ید تانوم مارک.. سایز... چادتا رنگ بیارین. تانوم:چ و. انا:مسیت ت

. _چر...   تانوم:بفرمایید ایاو ل اسا. _هم ونو از کجا میدونی. _انا میا مت
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می رم،چادتا ل اس تواب م ااای و قرمز بیارین. انا با تعجی نگاهو میارد 
کامح ساارخ شاااده بود از تجالت لرفتمش تو ب*ش*لو و لفتو:تجالت به 

 تانومو نمیادا. _مسیححت.
ساای رفتیو.......بعد هزار ترید با انا از اومدیو بیرون و به طر  ل اسااای مجل

 پاساژ اومدیو بیرون.
 راوی

مساایت:انا بریو یه رسااتوران شااام بخوریو بعدش میخوام با یای اشااتی کای 
باش؟. انا:بریو ر قمو ولی با کی؟.. _تودت میدونی بعدا. _باش.  مسیت و 

شحال از ایااه کا سیت تو ستوران میرن م ست هو به طر  ر ست در د ار انا د
تاها نفسااش هساات و انا توشااحال از ایااه بعد سااال ها انتظار به ر ااقش 

 رسیده.
سااال مساایت و ارسااین پیدا کردن به ح س ر د 4لیح با مدارکی که توی این  

محاوم شد به غیر از ک تن قاچاق مواد مخدر هو دتیل بوده،سرهاگ تهرانی 
ستفاء  سرش که هزاران خ*ی*ا*ن*ت دیده از کارش ا سیت بخاطر هم داد و م

 رت ش ارتقاء پیدا کرد و به سرتیب نسردارا دست یافت.
ساااالر تان هو بعد این همه که تودش را در اون روسااتا لم ااده زندانی کرد 
باالتره به تهران بازل اات و راوان و ثروت تودشااو بدساات اورد،مساایت کله 

شحال از ایا ضیت داد و تو ستگاری تو ه احقیق و ماجرا رو برای مهیار ق ل تا
مادری مث لیح نداره توشحال بود،ساالر تان راس دتترش ن ون مسیت و 
ست این رابطه تواهر و  سیت میخوا سین باقی مانده بود که م مهیار داد،تاها ار

 برادری ،برای ان باقی بمونه....
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 انا
نفره رفتیو که یه مرد ن سته 3همراه مسیت وارد رستوران شدیو به طر  یه میز  

به ما بود همراه مساایت رفتیو تا رساایدیو تا ارسااین رو دیدم بود ولی پ ااتش 
سیت  سین تعجی از چ و هاش می ه توند ولی م تعجی کردم همیاطور ار

 ل خاد میزد .
 مسیت:تی تواهر و برادر ب یاین که کلی حر  داریو.

ساه بدی های در حقو کرده بود ولی مهرش  شده بود در سین تاگ  دلو برای ار
پریدم ب*ش*لش و لفتو:بدقول کجا بودی؟ همیاجا بودم به دلو ن ااسااته بود 

ابجی ق اگه ولی داشتو کارایی رو درست میاردم. ایا ار مسیت با تعجی مارو 
. ��?نگاه میارد که لفت:شااما باهو توبین؟. انا:چی فک کردی پس مساایت

با لحن بچه لونیه مساایت:من داشااتو برنامه ریزی میاردم چی بگو اارو  . ای
ین زد پ ت کمرش لفت:اقا مسیت ابجیو طوری ب ه تواندانتو میگفت که ارس

به اتیش میا ااو. مساایت:داری مامور دولتو تحدید میاای؟. ارسااین:اصااح 
شو بریو.  صح انا بلاد  سیت:اوهک چی فار  کردی ا تواهرمو بهت نمیدم. م

 .?ماو هی میخادیدم که هردوشون باهو لفتن کوفت دتتر
شاممونو توردی، و  سیت ماو رسوند هرجور بود  رفتیو به طر  تونه رادوین م

 و تودش رفت تیلی توشحال بودم که به ر قو رسیدیو.
 یواش درو باز ک

ردم و از پله ها داشااتو میرفتو باال که صاادای رادوین ماو ده متر باال پروند که 
میگفت:کجا بودین تا این موقع شاای؟. _اوففف ترسااوندیو با مساایت بیرون 
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؟. _ارعع اذیت نان دیگه  میخوام  بخوابو. _برو شاایطون کیبودم. _ با اجازه 
باید بیدار شاای بری ارای ااگاه رروس تانوم. _باش داداس 8صاا ت سااارت 

 رادوین، شی بخیر. _ش ت توش رروس تانوم.
راروین هساایغیرتی بازی در میورد نمیذاشاات مساایت کاار باشااه تیلی اله 

  ذیتو میارد. رفتو تو اتاقمیفهمید باهاش میرم بیرون همیاطوری با شااوتی ا
ل اسامو با یه ل اس حریر تواب صورتی رو  کردم و رفتو بخواب که دیدم از 
بیرون صااداهایی میاد  رفتو پاجره رو باز کررم دیدم مساایت ،اروم لفتو:ایاجا 
چاار میاای تو؟_بذار بیام باال برات تعریف کاو تی _باشااه. از کاار پاجره 

باال تا ماو دید یه نگاه شاایطونی کردم نگاه تودم  اومدم کاار که مساایت اومد
کردم تجالت ک یدم ،لفت:دتتر تو همی ه ماو رذاب میدی با این پوش ت. 
ساارمو اوردم پایین اومد نزدیاو ساارمو اورد باال و لرمی ل*ب*ا*شااو حس 

 کردم.....
 انا

 
سلا:رروس تانوم ایاقدر تاون نخور سل جون من ��?ارای گرنر . _ارع ر

. _آرعع تموم شااد. بلاد شاادم تودمو تو ایاه دیدم �😅�?ون میخورمکجا تا
کب کردم تیلی تغییر کرده بودم ، ارایش صااورتو به درتواساات تودم بی ااتر 
رنگ های تیره اسااتفاده شااده بود موهامو به درتواساات مساایت م ااای کردم 
حسابی از قیافو توشو بود که الین لفت:ارع انا جان تودت را توردی برا اقا 
مساایت نذاشااتین هیچی. رفتو طرفش لش ااو ک اایدم و لفتو:قربوح تو رروس 
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تارجی برم که ایاقدر ر ااقی .ل اسااو از جلو تا زیر زانوم بود و از رقی دن اله 
 دار از باالر هو دکلته بود حسابی ل اسو ساده بود ولی توشگل بود .

شتیب رو برددار ب ردتا بچه   سل:اقا دوماد اومددددد،بیا این تو اه ها اری گر
سل و لفتو:جرئت دارین به  شاه بلاد دویدم طر  ر ن ردنش با اون کف ای پا
شااوهرم نگاه کاید. با ریلاساایت کامل رفتو طر  مساایت که واقعا توشااتیب 
شده بود محوم شده بود ماو به چ ماش نگاه میاردم یه نگاه تحسین امیز بهو 

ایو و ما هو انجام انداتت یه ساااارت این فیلم ردار دسااتور میداد چاار ک
ستام بودم که  شق یای از ژ صوص برای راس، را میدادیو رفتو طر  باش مخ
مساایت رو از پ اات ب*ش*ل کردم،یک رالمه راس لرفتیو و باالتره به تونه 

 تودمون رفتیو ج ن اونجا قرار بود لرفته ب ه 
وارد تونه شدیو همه شروع کردن  به دست زدن و سوت ک یدن واقعا بهترین 

ز زندلیو بود یاو ن ااسااتیو بعد یک اهاگ لذاشااتن که توراک ر*ق*ص رو
 دونفر بود همه دورما جمع شده بودن و من و مسیت داشتیو میر*ق*صیدم.

شقتو. _من  سیت. _همی ه میمونی. _همی ه میمونو. _را سیت. _جون م _م
 بی تر تک قلی من.

او مسایت و بود فقم م 3:58رروسای فوق العاده بود  همه دیگه رفتن ساارت  
مهیارو زن و بچش با رادوین و زن و بچه هاش و ارسااین ایاا تداحافظی کردن 
ست و لفت:من میخوام ام ی ایاجا بخوابو همه تعجی کردن که  رادوین ن 
مساایت لفت:بلاد شااو بلاد شااو ن یامت میخوام با زنو تاها باشااو. رادوین:نچ 

او بیا بریو بذاریو این ام اای اماان نداره .که الین اومد کاارش و لفت:رادوی



 109 من یارباب دو چهره 

دو غاز ر ق کاار هو بخوابن و هم ستر ب ن.یادفعه همه پوکیدیو از تاده که 
مد طرفو و  گاه بهو کردو او یه ن فت مساایت  اد شاااد و ر باالتره رادوین بل
باید چاار کایو من فرار کردم و جیف میزدم  لفت:تی موندیو من و تو حاال 

 ...?ی تودتون فارای ماحر  بااین دیگهبقی مو ناموسکه باالتره لرفتو .... 

 پس بمون برای همی ه اله تو ن اشی ❤من+تو=ر ق
 پس بمون کاارم من_تو=مرگ

سیدن  سال بهو ر شمای ر قی که بعد چاد این بود ر ق ما ر قی از نوع د
 ر قی که ارباب دوچهره فار من بود.

1395/6/21 
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